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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
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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

Запрошуємо Вас відвідати наш сайт: www.gileya.org
E–mail: gileya.org.ua@gmail.com

Див. також: Сайт Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського: www.nbuv.gov.ua/portal
Розділ: Наукова періодика України: журнали та збірники наукових праць
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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
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Donets'ke predstavnytstvo

(Donets'kyy natsional'nyy universytet)
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kerivnyk Yemel'yanenko Ye. O., kandydat filosofs'kykh nauk, dotsent
e–mail: gileya_zaporizhzhya@ukr.net
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m. Ivano–Frankivs'k)
kerivnyk Dychkovs'ka H. O., kandydat filosofs'kykh nauk, dotsent
e–mail: go_osmomysl@ukr.net

Ternopil's'ke predstavnytstvo
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imeni Volodymyra Hnatyuka)
kerivnyk Klish A. B., kandydat istorychnykh nauk, dotsent
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(Uzhhorods’kyy natsional’nyy universytet)
kerivnyk Melehanych H. I., kandydat politychnykh nauk, dotsent
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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
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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

Zaproshuyemo Vas vidvidaty nash sayt: www.gileya.org
E–mail: gileya.org.ua@gmail.com

Dyv. takozh: Sayt Natsional'noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads'koho:
www.nbuv.gov.ua/portal
Rozdil: Naukova periodyka Ukrayiny: zhurnaly ta zbirnyky naukovykh prats'
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Сліди народної мови в «Посланні Мисаїла»
Аналізуються сліди впливу народної мови на текст «Послання Мисаїла».
На підставі аналізу наявних списків грамоти виявлено, які саме елементи
народної мови були наявні вже в архетипі листа – документі, який ліг в основу
всіх відомих списків, а які відображають мову певного писця, будучи присутніми
лише в одному списку. Результати дослідження спростовують твердження
деяких науковців щодо наявності у творі полонізмів чи вкраплень білоруської
мови, оскільки виявлено вкраплення лише мови староукраїнської, типової для
грамот кінця XV ст.
Ключові слова: «Послання Мисаїла», староукраїнська мова, Кревський
список, Смоленський список, Синодальний список.

У розпалі полеміки навколо Берестейської унії
унійний митрополит Іпатій Потій опублікував 1605 р.
«Послання Мисаїла до папи Сикста IV», укладене
1476 р. і підписане представниками українсько–
білоруської верхівки Великого князівства литовського.
Однак зміст листа викликав у православної сторони
підозру, що документ насправді є підробкою Іпатія
Потія з метою переконати православну сторону в тому,
що унія в Київській митрополії була вже раніше і
руські єпископи своїм кроком лише відновили те, чого
трималися їхні попередники в XV ст. Невизначеність
щодо автентичності послання, тяглася, фактично,
аж до кінця ХХ ст., коли було знайдено два ранніх
списки грамоти Мисаїла: у Смоленську було відкрито
повний список, датований 1520–ми роками [11, с. 626],
а в Синодальному зібранні Державного історичного
музею в Москві ідентифіковано доволі великий уривок
листа, який постав найпізніше у 1550–і рр. [10, с. 285].
Відтак Синодальний фрагмент був опублікований
у 1992 [12, с. 1071–1074] та 2002 [10, с. 291–296]
роках, а Смоленський список –2013 р. [5, с. 410–427].
Отож маємо на сьогодні тексти двох повних списків:
Кревського (опублікованого митрополитом Іпатієм
Потієм, хоча сам манускрипт із Крева втрачено) і
Смоленського, а також Синодальний уривок.
Одначе таке запізніле визнання автентичності
документа стало причиною того, що на кілька століть
«Послання Мисаїла» фактично випало з поля зору
науковців. Певне зацікавлення проявляли лише історики,
тоді як в інших ділянках грамота майже не вивчалася.
Сьогодні, коли справжність її остаточно доведено,
настав час приглянутися до різних аспектів листа,
у тому числі лінгвістичних. У цій статті спробуємо
дослідити елементи народної мови в «Посланні
Мисаїла», відштовхуючись від слововжитку в наявних
його списках і роблячи на підставі цього висновки щодо
таких слідів ув архетипі грамоти – документі, який стояв
при витоках наявних сьогодні копій. Відтак можна буде
застосувати ці висновки при виробленні критичного
тексту «Послання Мисаїла».
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

На наявність у посланні слідів народної мови
звернув був увагу вже о. Антоній Петрушевич,
готуючи своє перевидання даного твору і трактуючи
їх яко вкраплення мови білоруської: «До говіркових
особливостей мови, тобто білоруської вимови, слід
віднести вживання літер «е» замість «ѣ», до діалектних
же обмовок слова «слонце», «матка», «стрыхъ»,
«тежь», «смилованіе» – замість «солнце», «матерь»,
«стригъ», «тожь», «помилованіе» [17, с. 33]. Однак
це твердження отця Петрушевича є доволі спірним,
адже, наприклад, слово «матка» (у посланні вжите в
словосполученні «отъ матки святыя церкви» [4, с. 211])
вживалося й у мові староукраїнській, як подає «Словник
староукраїнської мови XIV–XV ст.» [15, Т. 1, с. 580].
Крім того, А. Петрушевич відносив деякі слова, властиві
вже на час постання «Послання Мисаїла» українській
мові, до впливу польської: «панъ, панствъ, Францишка
зам. Франциска слід віднести до полонізмів, які
втиснулися до тексту цього послання» [17, с. 34]. Тоді
як «Словник староукраїнської мови» подає, наприклад,
слова «панъ» та «панство» як слова, що на той час уже
вживалися в українській мові [15, Т. 2, с. 124–125],
те саме стосується й форми «Францишка» [4, с. 209;
15, Т. 2, с. 502] (у Смоленському списку через «ѳ»:
«Ѳранцишка» [5, арк. 236]). Окрім того, твердження
А. Петрушевича про наявність у «Посланні Мисаїла»
полонізмів дисонує з висновками іншого вченого ХІХ ст.
– Івана Малишевського, який стосовно цього аспекту
зауважував: «мова грамоти є слов’янською мовою 1480–
х років, без домішку польських слів» [7, с. 590]. Тому
судження А. Петрушевича можна списати на малу ще
розвиненість україністики всередині ХІХ ст., а також на
його москвофільську орієнтацію.
У кожному разі, зроблене на початку ХХ ст.
зауваження Богдана Бучинського про те, що «ніхто досі
ще не заняв ся слідами народньої мови» в «Посланні
Мисаїла» [2, с. 11], мусів майже століттям пізніше
повторити й білоруський дослідник Г. Голенченко:
«мова послання досі науково не досліджена» [3, с. 91].
Попри цю недослідженість, Г. Голенченко, описуючи
першодрук 1605 р., заявив: «Спочатку побачило світ
кириличне видання білоруською (sic!) мовою» [3, с. 79].
Та на відміну від о. Антонія Петрушевича, який хоча б
якісь приклади вкраплень (на його думку) білоруської чи
польської мов у церковнослов’янському тексті грамоти
навів, білоруський науковець просто стверджував як
факт, що грамота написана білоруською мовою, без
наведення якихось підтверджень із тексту грамоти чи
посилання на відповідні дослідження (яких, як він сам
зауважував, немає).
Тому тепер, готуючи критичне видання тексту
«Послання Мисаїла» і маючи в нашому розпорядженні
текст не одного, як науковці ХІХ ст., а кількох його
списків, можемо ближче приглянутися до деяких
діалектних словоформ та вкраплень народної говірки
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у мові твору, щоб виділити ті з них, які наявні в усіх
списках, а отже були вже в архетипі грамоти.
Серед іншого, бачимо типову для українських
грамот того періоду форму множини осіб чоловічого
роду в називному відмінку із закінченням «–ове» [9,
с. 50]: у тексті як Кревського, так і Смоленського
списків знаходимо слово «панове»: «благородніи панове
и вси благочестивіи нарочитіи мужіе» [4, с. 229; 5,
арк. 259]. Те ж закінчення «–ове» бачимо й у слові
«удове» (від слова «удъ» – «член»): «мнози убо удове,
едино же тѣло» [4, с. 215] (у Смоленському списку в
написанні «оудовѣ» [5, арк. 243зв]), що доволі цікаво,
бо хоча саме по собі слово «оудъ» не є особою, однак у
посланні до коринтян і в грамоті Мисаїла воно вжите на
означення вірних (яко членів Церкви – Христового Тіла)
і, вочевидь, саме тому має тут таке ж закінчення, як і в
осіб чоловічого роду. Цей останній приклад важливий
ще й тим, що в тому ж абзаці укладачі послання
вживають і нормативну для церковнослов’янської мови
в називному відмінку чоловічого роду множини форму
«уды»: 5 разів у написанні «уды» і ще двічі в формі
«уди» [4, с. 215–216].
Окрім цього, замість звичного для церковнослов’ян
ської мови «ниже», як Смоленський, так і Кревський
список іноді використовують українське «ані», яке
митрополит Іпатій, готуючи своє видання, написав
окремо: «а ни»: «не срамляется нами а ни церквей
нашихъ гнушается в нихъ пребывати» [4, с. 226]. Однак
таке роздільне написання нічого не міняє, оскільки
в «Словнику староукраїнської мови XIV–XV ст.»
знаходимо обидва способи написання, як разом, так
і окремо [15, Т. 1, с. 76]. Бачимо слово «ані» на цьому
ж місці й у Смоленському списку [5, арк. 256], звідки
робимо висновок, що воно було вже в архетипі грамоти
та не є відбитком мови переписувачів якогось одного
зі списків. У іншому випадку знаходимо це слово в
Смоленському списку також у варіанті написання «ане»
замість «ані», тоді як у Кревському тут усе те ж «а ни»:
«дондеже воздаси намъ, не по грѣхомъ нашымъ а ни по
безаконіемъ» [4, с. 225; 5, арк. 255]. Вжите тут «ані»
тим більше впадає у вічі тому, що цей останній зворот
є парафразою на пс. 102, 10, де в тогочасних псалтирях
зустрічаємо форму «ни», однак жодного разу «ани»: так,
до прикладу, в Київському псалтирі («ни по безаконьемъ
нашимъ створилъ есть намъ, ни по грѣхомъ нашимъ
въздалъ есть намъ» [арк. 141зв]), в Острозькій Біблії
та в псалтирі, переписаному в Києво–Печерській Лаврі
1474 р. [арк. 56зв].
Іншим словом української мови, вжитим у посланні,
є «пристигати», яке бачимо в обох повних списках:
«дондеже не пристигнетъ он лютейшій ледъ» [4, с. 222]
(у Смол через «ѣ» – «пристигнѣт» [5, арк. 251]). Слово
це, на жаль, відсутнє в «Словнику староукраїнської
мови» [15, Т. 2, с. 248], що ж стосується його
семантичного навантаження, то воно, відповідно до
контексту, ідентичне значенням, поданим для цього
слова у словнику Б. Грінченка: «заставати», «наставати»,
«наспівати» [14, Т. 3, с. 442].
До словоформ, у яких можна спостерегти вплив
народної мови і які зустрічаються в усіх наявних
списках, а отже походять зі слововжитку архетипу
листа, належить наявне рівно ж в обох повних списках
грамоти слово «звиклъ» замість церковнослов’янського
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«навыче» [8, с. 327] – «якоже изволилъ и звиклъ бѣ из
млада» [4, с. 210; 5, арк. 237зв]. До речі, у «Словнику
української мови» крім звичної форми інфінітиву
«звикати» бачимо також форму «звикти» [16, Т. 3,
с. 471], від якої, вочевидь, і було утворено форму
«звиклъ», наявну в «Посланні Мисаїла». На жаль,
«Словник староукраїнської мови» не наводить жодного
прикладу вживання слів із коренем «звик»/«звич» (або
«звык»/«звыч») [15, Т. 1, с. 391].
До слідів народної мови належить і словоформа
«винити»: «а прежде времени не повелено нам ест
судити ничтоже, а ни пакы теж винити кого» [4, с. 217].
Воно вживається й досі в українські мові в такій
же формі та з тим же семантичним навантаженням:
«звинувачувати
кого–небудь,
приписувати
якусь
вину» [16, Т. 1, с. 440]. Слово «теж» у наведеному
звороті рівно ж походить із живої мови та засвідчене в
«Словнику староукраїнської мови» в значенні «також,
теж» [15, Т. 2, с. 425–426]. У розглядуваному звороті
бачимо й вище вже згадане слово «ани», теж присутнє
на цьому місці в обох списках [4, с. 217; 5, арк. 246].
До ознак української мови, які зафіксовані в
джерелах того періоду, належить також така: «у
родовому відмінку однини іменники чоловічого
роду, особливо односкладові (не тільки колишніх й–
основ) поряд з традиційним закінченням –а часто
приймають закінчення –у» [9, с. 50]. Приклади такої
зміни закінчення бачимо в текстах обох повних
списків «Послання Мисаїла», що є свідченням такого
їх написання вже в архетипі твору: «гробу» замість
«гроба» – «великославный рыцер божіа гробу» [4,
с. 200; 5, арк. 225зв], «дару» замість «дара» – «алчны
есми небеснаго дару милости Божыя» [4, с. 218; 5, арк.
247]. А наступний приклад такого закінчення знаходимо,
крім двох повних списків листа, також і в Синодальному
фрагменті, оскільки слово це з’являється на початку
твору: «от двору» замість «от двора» – «овцы тогожъ
стада Христова от двору его святаго» [4, с. 204; 5, арк.
230, 10, арк. 304].
До діалектизмів можна віднести також слово
«чловеческіа» [4, с. 201] (форму «чловѣк» фіксує
«Словник староукраїнської мови» [15, Т. 2, с. 545])
замість «человеческіа», хоча виглядає, що це радше
наслідок розкриття митрополитом Іпатієм скорочення
«чл҇овечскіа», адже у Смоленському списку на
відповідному місці це слово подано також у
скороченому варіанті: «всякиа члч҇скыя д҇хы и оумы»
[5, арк. 226зв]. Те саме стосується й слова «слонце»,
про яке згадував о. А. Петрушевич. Однак тут, як
виглядає, перед нами радше слід писців, які робили
копії з першодруку «Послання Мисаїла» 1605 р.
Адже в той час, як у виданні отця Петрушевича
бачимо «слонцу» [17, с. 2], у виданні С. Голубєва, що
готувалося на основі наявних тоді ще примірників
видання 1605 р., бачимо цілком нормативне «солнцю»
[4, с. 201] (у Смоленському та Синодальному списках
тут типове скорочення з пропущенням «о»: «сл҇нцю»
[5, арк. 227] чи то пак: «сл҇нцу» [10, арк. 299]). Так
само й далі: у виданні А. Петрушевича «слоньца» [17,
с. 8], тоді як у виданні АЮЗР «солнца» [4, с. 209].
Наведені спостереження свідчать на користь того, що
й у Кревському списку були типові скорочення, які
митрополит Потій розшифрував переважно згідно
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узусу церковнослов’янської мови (що й відобразилося
у виданні АЮЗР), тоді як властиве для білоруської
вимови написання є слідом пізніших переписувачів із
першодруку, на підставі рукописів яких готував своє
видання о. Антоній Петрушевич.
До вкраплень української мови слід віднести й
слово «про», відсутнє у церковнослов’янській [8, с. 506,
с. 1094], однак уживане в староукраїнській мові [15, Т. 2.
с. 256]. Цілком відповідно до типового слововжитку, в
«Посланні Мисаїла» воно використовується з іменником
у знахідному відмінку і «виражає відношення мети»
[15, Т. 2, с. 256]: «и не оставль ли вся про нищету» – у
такій формі знаходимо його як у Кревському [4, с. 208],
так і в Смоленському списках (в останньому, однак,
із помилкою: «про щету» [5, арк. 235зв] замість «про
нищету»).
Також із народної мови походить слово «зычыти»,
відсутнє у словнику церковнослов’янської [8, с. 201,
989], наявне однак у «Словнику староукраїнської мови»
(«зычити») у значенні «зичити, бажати» [15, Т. 1, с. 412].
У «Посланні Мисаїла» знаходимо його у звороті: «яко
да сего намъ не возбранишы, но милостивне намъ
все купно подаси и зычыти намъ сего милосердіа
въсхощеши» (текст відновлено відповідно до свідчення
обох повних списків, оскільки у Кревському списку
після слова «зычыти» лакуна [4, с. 212], тоді як у
Смоленському замість «и зычити» помилково написано
«изучити» [5, арк. 239зв], що зовсім не має сенсу).
Іншим прикладом вкраплень української мови в
тексті грамоти Мисаїла є слово «узгоръжена»: «или
узгоръжена наша усердная чистая любов» [4, с. 229] (у
Смоленському списку з м’яким знаком замість твердого:
«узгорьжена» [5, арк. 259зв]). З наявності цього слова в
обох повних списках послання робимо висновок, що й
воно походить зі слововжитку укладачів твору та було
присутнім уже в його архетипі. Щодо його засвідчення
у словниках, то в словнику церковнослов’янської мови
жодного слова з основою «узгор–» або «взгор–» не
знаходимо [8, с. 75, 753, 920, 1115], тоді як у «Словнику
староукраїнської мови» бачимо дієслово «оузгордѣти» у
значенні «поставитися з погордою (до кого), згордувати
(ким)» [15, Т. 2. с. 468]. Від цього дієслова й був
утворений дієприкметник «узгоръжена», використаний у
тексті послання.
До слідів народної говірки відноситься й дещо
«церковнослов’янізоване» українське «допоможи» –
бачимо форму «допомози» замість церковнослов’янсь
кого «помози» як у Кревському, так і в Смоленсь
кому списках: «сего ради допомози намъ, о отче
всенаисвятѣишыи» [4, с. 220, 5, арк. 249зв]. Знаходимо
те ж слово вдруге в Кревському списку: «а ты
всемилостивый отче допомози сего намъ твоими
светыми молитвами» [4, с. 225], тоді як у Смоленському
цього разу вжито нормативне церковнослов’янське
«помози»: «а ты всемл҇cтвый ω҇тче помозі се҇г намъ
твоимі ст҇ымі м҇лтвамі» [5, арк. 255]. Та оскільки форма
«допомози» була засвідчена в обох повних списках
раніше, є підстави вважати цей останній випадок із
тексту Смоленського за (свідому чи підсвідому) правку
пізнішого переписувача.
Іншим словом із народної мови є «забитий», якого
не знаходимо у «Словнику церковнослов’янської мови»
[8, с. 189, 981]. Однак і значення «забувати», «вбивати»,
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«забивати» («всаджувати в що»), які приводяться для
різних форм написання слова «забивати» в «Словнику
староукраїнської мови» [15, Т. 1, с. 371], не надто
відповідають контексту «Послання Мисаїла», де
читаємо: «подавая… паралижемъ забитыхъ конечное
прощеніе» [4, с. 226] (у Смоленському списку форма
дієслова більше відповідає синтаксису – «забытымъ»,
хоча в іменнику допущено помилку – «паражелім»
замість потрібного «параліжем» [5, арк. 255зв]).
У цьому контексті для слова «забытымъ» більше
підходить значення, яке подає для прикметника
«забитий» «Словник української мови»: «доведений
до отупіння гнобленням, жорстоким ставленням;
затурканий» [16, Т. 3, с. 21]. Відтак в українському
перекладі цей зворот звучав би: «подаючи… необхідне
прощення для пригнічених паралічем». Збагнути,
чому не зцілення, а саме прощення подається хворим
цієї категорії, допомагає Євангеліє від Марка 2, 3–5,
алюзією на яке є розглядуваний пасаж із грамоти
Мисаїла: «І от прийшли до нього (Ісуса), несучи
розслабленого; несли його четверо. А що із–за
народу не могли донести до нього, розкрили стелю
над місцем, де він був, й отвором спустили ліжко, на
якому лежав розслаблений. Ісус, уздрівши їхню віру,
до розслабленого й каже: «Сину, відпускаються тобі
твої гріхи»». Тож думка про необхідність насамперед
прощення (гріхів) для пригноблених недугою паралічу
навіяна, без сумніву, цим євангельським уривком.
Цікаво, що слова «паралижъ» рівно ж не знаходимо
у «Словнику церковнослов’янської мови» [8, с. 408,
с. 1079], ані в «Словнику староукраїнської мови» [15,
Т. 2, с. 127]. Натомість зустрічаємо його у словнику Бориса
Грінченка в такому ж вигляді: «параліж» та значенні
«параліч» [14, Т. 3, с. 96], яке відповідає контексту
грамоти й відповідному уривку Святого Письма.
Окрім цього, в «Посланні Мисаїла», цілком
відповідно до типового для української мови тогочасних
грамот узусу, «звук /ц/ переважно м’який» [9, с. 49].
Тому доволі часто знаходимо у Смоленському списку
форми типу «ωт҇ць» [«отець», багаторазово: 5,
арк. 224зв (тричі), 231зв, 233зв, 240 (тричі), 241зв,
242, 242зв (двічі), 243 (двічі), 255зв, 256, 260, 261],
«книголюбець» [5, арк. 225зв], «ωвець» [5, арк. 226зв,
230, 231], «праωт҇ць» [5, арк. 228зв], «чл҇вколюбець»
[«человіколюбець», 5, арк. 230, 240]), «ωвчелюбець»
[5, арк. 231], «мздоимець» [5, арк. 245], «лиць» [5,
арк. 245], «ср҇дць» [«сердець», 5, арк. 260]. Сюди
ж належить форма «лицю» [5, арк. 251зв] замість
«лицу» та «тр҇оця» [5, арк. 261зв] замість «Троица».
Що стосується Кревського списка, то тут зустрічаємо
їх лише у виняткових випадках, можна вказати хіба
на слова «отець» [4, с. 229] та «мѣсяця» [4, с. 231].
Бачимо такі словоформи також у Синодальному списку:
«б҇гопраωтць» [«богопраотець», 10, арк. 301зв], «ωвець»
[10, арк. 304, 305зв], «ωвчелюбець» [10, арк. 305зв],
«ωт҇ць» [10, арк. 300, 309зв].
До впливів народної мови слід віднести і вживання в
займенниках «о» замість «е», відповідно до українського
та всупереч церковнослов’янському слововжитку. Так,
часто бачимо в Кревському списку «тобѣ» [4, с. 203,
207, 210, 220, 221, 225, 230 (двічі)], іноді «тобе» [4,
с. 226] (хоча паралельно використовується й типова
церковнослов’янська форма «тебѣ» [4, с. 207]), а також
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«собѣ» [4, с. 207, 227, 229] чи «собе» [4, с. 211, 212,
215, 216, 217, 219, 220] замість «себѣ». Бачимо такі
заміни «е» на «о» в займенниках і в Смоленському
списку: «собѣ» [5, арк. 231, 246, 251зв, 259зв], «тобѣ»
[5, арк. 249зв, 256, 260зв]. У Синодальному фрагменті
займенників з «о» замість «е» не виявлено.
«З
особливостей
відмінювання
прикметників
треба відзначити, що в родовому відмінку однини
чоловічого роду інколи дає себе знати традиційне
церковнослов’янське закінчення – аго…, хоч воно
в цей час уже сприймається як глибока архаїка –
переважає українське закінчення – ого» [9, с. 50]. Це
спостереження В. Русанівського цілком справедливе
і для «Послання Мисаїла», де бачимо паралельне
вживання обох закінчень. Доволі часто надибуємо їх
у Смоленському списку: «велико҇г» [5, арк. 225 (двічі),
226 (двічі), 229зв, 241зв, 250зв, 261] (хоча зустрічається
й форма «велика҇г» [5, арк. 225]), «лито҇вского» [5,
арк. 225зв] (чи «літо҇вског» [5, арк. 225]), хоча тут же
зустрічаємо форму «лито҇вскаг» [5, арк. 225], а також
«сладкого» [5, арк. 237], «правого» [5, арк. 242 (двічі)],
«б҇гатого» [5, арк. 250]. Хоча у Кревському списку таких
форм небагато, але присутні вони й там: «великого»
[4, с. 220, 221], «животворящого» [4, с. 222]. У
Синодальному фрагменті таких форм немає.
Відповідно до тогочасних тенденцій української мови
також і в «Посланні Мисаїла» «/е/ після шиплячих досить
послідовно переходить в /о/» [9, с. 49]: у Кревському
списку надибуємо словоформи «надостоинѣйшому» [4,
с. 200] замість «надостоинѣйшему», «чотыре» [4, с. 219
(двічі)] замість «четыре», «шостое» [4, с. 231] замість
«шестое», «чоловѣку» [4, с. 225] замість «человѣку»,
«жоны» [4, с. 223] замість «жены», «вашому» [4, с. 218]
замість «вашему». У Смоленському списку також
бачимо подібні приклади: «всенасвѣтейшомоу» [5,
арк.228зв.], «всенаст҇ейшой» [5, арк. 247, 259зв] (чи в
написанні «всѣнас҇тѣйшой» [5, арк. 260]). Таку зміну /е/
на /о/ знаходимо іноді для цієї основи й у Синодальному
списку, як–от у слові «всес҇тѣйшою» [«всесвятѣйшою»,
10, арк. 301].
Надибуємо в грамоті Мисаїла й приклад переходу
на властиве для української мови повноголосся [9,
с. 48]: в обох повних списках послання на тому самому
місці замість нормативного для церковнослов’янської
«пепломъ» вжито «попелом» [4, с. 207; 5, арк. 234зв].
«З дієслівних форм найцікавішими є інфінітив, третя
особа однини й множини теперішнього/майбутнього
часу, перша особа множини теперішнього/майбутнього
часу: всі вони є прямим продовженням мови
давньокиївських часів. Форми … у третій особі однини
й множини теперішнього/майбутнього часу дієслова
приймають здебільшого м’яку флексію –ть» [9, с. 50].
Часто зустрічаємо їх у Смоленському списку: «подасть»
[5, арк. 226зв, 240зв, 253зв], «гл҇ть» [«глаголеть», 5,
арк. 231зв], «г҇лють» [«глаголють», 5, арк. 232зв],
«съвѣдетельствуеть» [5, арк. 233], «пoгубляють» [5,
арк. 236зв], «сп҇сть» [«спасеть», 5, арк. 238зв], «судить»
[5, арк. 240зв], «внидеть» [5, арк. 244], «уздравіть»
[5, арк. 253], «даруеть» [5, арк. 256] та ін. Іноді можна
зустріти такі форми й у Кревському списку, в тексті,
відтвореному С. Голубєвим за кириличним першодруком
1605 р., як–от «отстоять» [4, с. 213], «ущедраеть» [4,
с. 213 (двічі)], «милуеть» [4, с. 213], «стражеть» [4,
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с. 215], «внійдеть» [4, с. 216], «пошлеть» [4, с. 216],
«подобаеть» [4, с. 217], «отять» [4, с. 224], «предасть»
[4, с. 225], «умолчить» [4, с. 228], «можеть» [4, с. 228],
«могуть» [4, с. 228]. Зрідка зустрічаємо такі написання
дієслів і в Синодальному списку: «подасть» [10, арк.
298зв], «достигнуть» [10, арк. 303], «собереть» [10, арк.
303зв], «гл҇ть» [10, «глаголеть», арк. 306]. Звідси можемо
зробити висновок, що в такий спосіб багато з них були
написані вже в архетипі твору.
Іншою ознакою впливу народної мови є те, що
«в– на початку слова послідовно чергується з у /оу/
і навпаки» [9, с. 48–49]. Так, попри те, що типовою
для церковнослов’янської була б форма «вручати»
[8, с. 102], часто бачимо у словах із коренем «руч»
префікс «у–». Зокрема у Кревському списку читаємо:
«избранное стадо своихъ словесныхъ овецъ, яже ти
Господь самъ уручы а не человѣкъ» [4, с. 201]. Так само
й у Смоленському та Синодальному списках: «оуручи»
[5, арк. 226зв; 10, арк. 298зв]. Знову з префіксом «у–»
в обох повних списках у слові «уручены»: «Понеже бо
тобѣ уручены суть ключи царства небеснаго» [4, с. 211]
(у Смоленському «уручени» [5, арк. 238]). У Кревському
списку в звороті: «пастыру верховному Петру, емуже
самъ уручилъ бѣ пасти своя овца и агньца» [4, с. 213],
тоді як у Смоленському цього разу з типовим для
церковнослов’янської префіксом «в» (можливо, слід
пізніших переписувачів): «вручивъ» [5, арк. 241].
Оскільки форми написання з «у» замість «в» на початку
слів знаходимо в усіх списках, мусимо прийняти, що
вони належать до слововжитку архетипу та не є слідом
якогось одного переписувача.
Характерною особливістю білоруської вимови
А. Петрушевич уважав плутання «ѣ» та «е» [17,
с. 33]. Однак за спостереженням В. Русанівського, в
українських грамотах того періоду доволі часто можна
зустріти написання, коли «на місці етимологічного ѣ
уживається е (частіше) або и» [9, с. 49]. У «Посланні
Мисаїла» бачимо таку плутанину в усіх списках,
найчастіше у словах із коренем «вѣк» («век»), «свѣт»
(«свет») та «крѣп» («креп») [4, с. 203, 204; 5, арк. 229,
261зв]. Деякі такі форми засвідчені й у «Словнику
староукраїнської мови», зокрема бачимо там слова
«крепость» [15, Т. 1, с. 511] і «человѣкъ» («человекъ»)
[15, Т. 2, с. 533].
Іноді поруч зі звичним для церковнослов’янської
прийменником «с» використовується типовий для
української мови прийменник «з» [15, Т. 1, с. 409–
411]: так, уже на початку твору як у Кревському, так
і в Смоленському списках біля імені князя Теодора
вжито «з(ъ) Бѣлое» [4, с. 199; 5, арк. 225], так само
і в наступному підписі князя Дмитра Вяземського:
«з(ъ) Бѣлое Руси» [4, с. 199; 5, арк. 225] (у
Синодальному список підписантів відсутній взагалі).
Втретє прийменника «зъ» використано в підписі
боярина Михайла Олександровича: «зъ Загорова» в
Кревському списку [4, с. 200] й у формі «зо Загерова»
у Смоленському [5, арк. 225зв], хоча вже в наступному
підписі біля імені його брата в обох повних списках
бачимо типовий для церковнослов’янської прийменник
«с»: «Андрѣи с Попортеи» [4, с. 200; 5, арк. 225зв],
який, зрештою, переважає в більшості випадків. Отож
можемо зробити висновок, що в наведених зворотах
прийменник «з» вживався вже в оригіналі послання.
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Звернемося тепер до вкраплень народної мови та
діалектних словоформ, які характерні лише для якогось
одного зі списків, а тому, вочевидь, не належать до
слововжитку архетипу твору.
До таких вкраплень народної мови, які наявні лише
у Смоленському списку, належить часте вживання
префікса «з–» замість «съ– («со–»): «збереть» [5, арк.
229зв] (замість «соберетъ»), «зборном» [5, арк. 233]
(замість «соборном»), «зборов» [5, арк. 238зв], «зборех»
[5, арк. 235], «збора» [5, арк. 235, 243, 245, 260зв]
(замість «собора»), «змиритель» [5, арк. 245зв] та ін.
Що стосується вкраплень народної мови лише
в Кревському списку, то звертає на себе увагу
написання слова «есть» відповідно до українського
узусу з твердим знаком після «т». Адже, як свідчить
Д. Ліхачов, говорячи про розкриття відповідних
скорочень і титл: «якщо пам’ятник московський,
дієслово «есть» необхідно розкривати з «ь», але в
пам’ятниках та списках західноруських, можливо,
правильніше залишати «ест»» [6, с. 161]. Так, доволі
часто бачимо в Кревському списку написання слова
«естъ» із твердим знаком замість м’якого на кінці слова
[4, с. 204 (тричі), 205]: тоді як у Смоленському (та
Синодальному) списку знаходимо у варіанті з «ь» або
ж із типовим скороченням «є҇с» [5, арк. 230, 231зв; 10,
арк. 304, 305, 306]. Тож у Кревському списку тут більше
прослідковується український вплив, якщо, звісно, це
не наслідок розкриття типового скорочення «ес» Іпатієм
Потієм.
До словоформ, які прослідковуємо лише в одному
зі списків «Послання Мисаїла», належить також не
засвідчена у словнику Г. Дяченка для слова «ходатай»
[8, с. 789] форма «ходотай», яку двічі зустрічаємо
в Кревському списку [4, с. 201, 226], тоді як у
Смоленському знаходимо на відповідних місцях саме
«ходатай» [5, арк. 227, 255] (у першому випадку так
само й у Синодальному [10, арк. 299]).
Звісно, всі наведені приклади вкраплень народної
мови, якщо вони вживаються більше, ніж в одному
списку, повинні бути відповідно передані й у критич
ному тексті послання.
З наведених спостережень можна зробити висновок,
що в грамоті Мисаїла доволі часто можна спостерегти
вкраплення слів та словоформ, властивих для
української мови XV ст. Разом з тим, твердження
о. Антонія Петрушевича про елементи білоруської
чи то пак польської мови в грамоті слід визнати
безпідставними. І вже цілком фантастичним виглядає
твердження Г. Голенченка про те, що «Послання
Мисаїла» (чи то пак виданий 1605 р. текст Кревського
списка) написано білоруською мовою. Як випливає
з наведених вище прикладів, якщо й можна вести
мову про вплив народної мови, то йдеться лише про
певні вкраплення, тоді як назагал мова послання
церковнослов’янська. Та навіть у згаданих вкрапленнях
ідеться радше про елементи мови (старо)української.
З іншого боку проведене дослідження виявило, що
віковий скептицизм щодо автентичності «Послання
Мисаїла» негативно вплинув на дослідження розвитку
української мови, що виявилося, зокрема, в тому, що
деякі елементи її, наявні в грамоті 1476 р., не були
включені до «Словника староукраїнської мови XIV–
XV ст.».
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Колекція гармат XVI–XVIII століття
в зібранні Національного музею
імені Короля Яна ІІІ у Львові
Розглядається історія створення та розвитку Національного музею ім.
Короля Яна ІІІ у Львові. Зроблено короткий огляд першоджерел до вивчення
історії Музею. Висвітлено експозиційну діяльність на прикладі виставки
людвисарських виробів 1920 року. Представлений кількісний та якісний склад
артилерії XVI–XVIII ст. в колекції Музею. Обґрунтовується висновок про долю
збірки артилерії після розформування музейної установи.
Ключові слова: гармати XVI–XVIII ст., музей, музейна колекція,
Національний музей ім. Короля Яна ІІІ у Львові, музейна реформа 1940–х рр.

Особливої актуальності сьогодні набуває питання
дослідження історії та розвитку музейної справи у
міжвоєнний період. Ґрунтовне вивчення тогочасних
музейних колекції дасть змогу відстежити шлях багатьох
речових історичних пам’яток. Збройні колекції, в тому
числі й артилерії XVI–XVIII ст. завжди привертали
до себе особливу увагу, адже є безцінним джерелом
історичної інформації, наочним прикладом розвитку
зброярського ремесла, та дуже часто – високохудожніми
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витворами мистецтва. Артилерія завжди була і є певним
символом могутності тих, кому належить, а тому, з
огляду на випробування, котрі сьогодні випали на долю
нашої держави, потребує особливо ретельного вивчення,
це дасть змогу бачити глибину та славу військової
традиції нації, високий рівень майстерності зброярів [16,
с. 4–5]. Глибокий аналіз музейних предметів у колекціях
вогнепальної зброї дає можливість зброєзнавцям,
музеєзнавцям, військовим історикам та зацікавленим
аматорам відкривати все нові аспекти проблематики цих
галузей науки.
Львів завжди був своєрідним місцем сплетінням
різних культур та їх традицій, одним з основних центрів
музейного життя Галичини. На початку 1900–х років
стрімко розвивалися та збагачувалися колекції кількох
музейних установ міста: Історичного музею міста
Львова, Національного музею, Промислового Музею,
Природничого музею, Національної галереї міста
Львова, Музею ім. князів Любомирських, та ін. 12 ве
ресня 1908 року у місті Львові розпочав роботу Націо
нальний музей ім. Короля Яна ІІІ.
Джерелами до вивчення історії Національного
музею імені короля Яна ІІІ є праці Александра
Чоловського Muzeum Narodowe im. krola Jana III.
Przewodnik tymczasowy, виданий 1909 року у Львові;
Muzeum Narodowe im. krola Jana III, i jego zadania –
стаття в часописі «Sztuka»; Muzea Gminy m. Lwowa,
Sprawozdanie Dyrekcji Archiwum m. etc. z dzialnosci w
latach 1935–6 [18, s. 31; 19, s. 5–7; 20, s. 31; 21, s. 23].
При дослідженні виставкової діяльності Музею варто
простудіювати працю Кароля Бадецького, надруковану у
1920 році у Львові – Wystawa zdobnictwa Ludwisarskiego.
Szkic pamiatkowy zamiast katalogu, присвячену першій
у Львові виставці пам’яток людвисарського мистецтва
[17, s. 29]. Обов’язковою для опрацювання буде праця
Рудольфа Менкіцького Muzeum narodowe im. krola
Jana III we Lwowie. Przewodnik po zbiorach z 12 tabli
cami – видана у 1936 році у Львові [22, s. 136].
Після ідеї створення Музею та початку зібрання
колекції постала потреба в приміщенні. 6 серпня
1908 року на прохання першого заступника мера
міста Тадеуша Рутовського гміна Львова придбала
«королівську кам’яницю» для потреб новоствореного
Національного музею ім. Яна ІІІ [18, s. 7–10]. Будинок
побудований на замовлення Костянтина Корнякта в кінці
1580–х років, за проектом архітектора Грека, родом з
Криту. Будівництвом керував Піотр Барбон. Будинок є
безпосереднім свідком історії родини Собеських, адже
у 1642 році його придбав Якуб Собеський. У 1647 році
спадкоємцем кам’яниці став Ян Собеський, того ж року
вже – Король Ян ІІІ. Очевидно, що польський король
Ян ІІІ мав особливе відношення до цього будинку,
адже там були швидко проведені певні реставраційні та
ремонтні роботи, облаштовано королівську резиденцію
у Львові. Багато історичних подій та постатей зустрів
цей будинок. Після смерті Яна ІІІ, будівля перейшла
у власність його синів. У 1709 році королевичі Якуб
та Костянтин Собеські продали кам’яницю Северину
Матеушу Жевуйському – Гетьманові польському,
після смерті якого у 1728 році будинок мав ще
кілька власників, аж поки будинок на пл. Ринок 6
не перейшов у власність Музею ім. короля Яна ІІІ
у Львові.
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Протягом місяця було проведено першочергові
заходи з консервації будівлі, відремонтовано дах,
вікна, двері. Першими експонатами Музею стали
портрети Яна ІІІ та його родини, медалі, монети, та
інші пам’ятні речі, подаровані у фонди приватними
особами та знайдені у архіві та церквах міста. Всі речі
поміщалися у двох кімнатах, частина з експонатів
лежала просто на підлозі. Значну частину зібрання
становили портрети польських діячів XVI–XIX ст. і
пам’ятки родини Собеських. Саме так було розпочато
експозиційну діяльність, в майбутньому одного з
найбагатших музеїв Львова. Після подальшої реставрації
будинку та відновлення інших кімнат, експозиція
швидко розросталася. Згідно першого путівника
по збірці, написаного А. Чоловським у 1909 році,
артилерії в колекції ще не було [18, s. 31]. Про плани та
перспективи розвитку Музею А. Чоловський написав у
статті до журналу «Sztuka» [19, s. 5–7].
Багато зусиль для стрімкого розвитку Національного
музею Яна ІІІ приклав Александр Чоловський.
Видатний науковець, культурний та громадський діяч
Львова, який з 1891 року обіймав посаду архіваріуса,
а в подальшому – директора архіву та підлеглих йому
музеїв. Завдяки його старанням розпочав роботу
Національний музей ім. Яна ІІІ. Вчений став автором
кількох каталогів та путівників по збірках цього музею
[18, s. 31; 20, s. 318]. Безцінною для Львова є спадщина
наукових праць історика.
Перша світова війна внесла свої трагічні корективи у
заплановану роботу музеїв Львова. Основним завданням
тепер стало збереження цілісності збірок від знищення
та пограбувань. Варто відзначити, що у цей час схожа
ситуація була практично у всіх музеях Львова. На жаль,
попри зусилля музейних працівників, не обійшлося без
втрат. Вже у 1915 році частина збірок Народного дому
та Ставропігії були вивезені до Ростова–на–Дону. У
1916 році готувалися до евакуації у Відень найцінніші
предмети колекції Музею Наукового Товариства ім.
Шевченка. На щастя, у цьому відпала потреба, проте
запаковані у коробки предмети пролежали так аж
до 1918 року, що теж не минуло безслідно. Суттєво
вплинули на роботу музеїв Львова арешти, здійснені
російськими військами у червні 1915 року директорів
Національного музею ім. Яна ІІІ А. Чоловського,
директора Національного музею І. Свенціцького, членів
Президії міста Т. Рутовського, І. Левинського та багатьох
інших науковців і громадських діячів Львова [8, с. 217].
Аж у кінці 1917 року бранці повернулися у місто. Роки
війни та повоєнний час були сповнені різними подіями,
котрі можна було б згадати, але, все ж, повернемося до
Національного музею ім. Яна ІІІ.
Людвисарство у всі часи займало вагоме місце у
житті Львова. Історія міста багата іменами майстрів–
людвисарів та їхніми виробами – дзвонами, гарматами,
скульптурами. У 1920 році в Музеї імені короля Яна ІІІ
відбулася перша у Львові виставка людвисарських
виробів, де були представлені роботи з часів глибокого
Середньовіччя і до кінця XIX століття. Основну частину
експонатів становили гармати, мортири та дзвони.
Перша частина виставки була присвячена артилерії –
в експозиції було дев’ятнадцять гармат та чотири
мортири. Це були залишки львівської артилерії, дивом
збереженої в місті до того часу. Першими впадали в очі
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дві бронзові гармати, відлиті у 1534 році львівським
майстром Леонардом Герле, прикрашені гербом Львова,
у чоповому полі розміщений польський орел, під
запальним отвором розгорнутий напис «Lenhart Hirt Hat
Mich Gossen» [17, s. 7].
Згідно опису виставки, поряд розміщувалася гармата
з датою 1541, на думку К. Бадецького, також роботи
Леонарда Герле, про що свідчила не тільки техніка лиття,
а й характерне для робіт майстра орнаментування (герб
Львова, польський орел, голови трьох турків, ангелята
з крильми) і напис перед запальним полем – «Dobra
To Obrona Z Kim Pan Bog Jest». Сьогодні гармата
знаходиться у фондах Львівської національної галереї
мистецтв ім. Бориса Возницького та експонується в
Олеському замку [17, s. 11]. Далі ми ще про неї згадаємо.
У тій же кімнаті знаходилися і дві бронзові
орнаментовані польові гармати, виготовлені за часів
правління польського короля Зигмунда ІІІ, з польським
орлом і датою відливу – 1630 року. На стволі, згідно
моди того часу, є епіграф фундаційний латиною «SUB
FELICI SIGISMUNDI III D.G. REGIS POLO: HOC
OPUS PER M. KONIECPOLE KONIECPOLSKI C.S.
NOVITER ERECTUM». Ці дві гармати були відлиті
львівськими людвисарями Георгієм Франке та його
сином Каспаром, котрі впродовж кількох років виконали
декілька замовлень К. Конєцпольського [12, с. 289; 17,
s. 11]. Сьогодні гармати належать колекції Львівського
історичного музею та експонуються в «Арсеналі» [1].
Поряд на виставці експонувалися сім бронзових
гармат–«апостолок». У 1740 році львівський майстер
Іван Полянський відлив серію бронзових гармат,
прикрашених гербом Львова, постатями та іменами
апостолів (св. Іоан, Матвій, Юда–Тадеуш, Варфоломій,
Хома, Якуб та Андрій та ін.) [7]. В колекцію
Національного музею ім. Яна ІІІ гармати у 1908 році
були передані з Музею ім. князів Любомирських.
Сьогодні гармати зберігається у фондах Львівського
історичного музею та експонуються в кількох відділах
музею [1; 17, s. 12–13].
Згідно опису експозиції, з недатованих гармат на
виставці була представлена чавунна гармата у формі
риби з вертикально розміщеними чопами, (на верхній
чопі – герб Львова). Працівники музею вважали цю
гармату відлитою у Львові в XVII ст. невідомим
майстром. Зараз гармата експонується в «Арсеналі» [1;
17, s. 13]. Пізніше ми ще повернемося до цього ствола.
Поряд розміщувалися шість салютних гарматок
(віватівок, з плоско різьбленим гербом Львова,
зображенням св. Андрія, образом Мадонни з Дитятком)
[17, s. 14]. Чи це були гармати з колекції Національного
музею ім. Яна ІІІ, чи були позичені для виставки
сьогодні сказати важко. На жаль, музейна реформа
1940 року не сприяла збереженню цілісності колекцій,
доля цих віватівок нам невідома.
Експонувалася також кулеврина з часів Влади
слава IV (три фрагменти: найбільший – з чудовим
гербом і написом на латині, два менші – деталі з
головами Тurezyna) підірвана шведами після захоплення
Львова у 1704 році, вочевидь, є роботою львівського
майстра. Сьогодні ці фрагменти є у фондах Львівського
історичного музею.
В окрему експозиційну групу були виділені мортири.
Згідно опису виставки, найбільша за розміром, за
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винятком профільованих кілець, не має ніяких прикрас.
Три інші мортири – однакових розмірів, можемо зробити
припущення, що йде мова про три чавунні мортири
XVII ст., які сьогодні входять до колекції Львівського
історичного музею та експонуються в «Арсеналі» [5,
с. 72–76]. Мортира з орлом польським, гербом Львова,
монограмою майстра–ливарника L. H., має дату – 1529,
і, на думку К. Бадецького, була взагалі найстаршою
датованою пам’яткою у частині львівського гарматного
відливництва [17, s. 13]. Сьогодні, на жаль, ми не маємо
свідчень про мортиру, схожу на описану, але у Музеї
Війська Польського у Варшаві зберігається бронзовий
фальконет середній екстраординарний з гербом «Орел»
і «Погоня», відлитою датою «1529» і великим гербом
міста Львова [13, c. 35–36]. Можемо зробити обережне
припущення, що саме ця гармата експонувалася на
виставці.
Йому подібні (на думку К. Бадецького теж поза
всяким сумнівом литі рукою Герле), дві інші мортири
виготовлені у 1556 році, крім наявної дати прикрашені
гербом Львова і зображенням Матері Божої. Ці дві
гармати були зображені на афіші виставки. Сьогодні
їхня доля нам невідома. Можемо припустити, що, як і
багато інших львівських гармат, вони були вивезені під
час війни за кордон.
На виставці також були представлені 26 рисунків
гармат та мортир вивезених військом Карла XIІ з
Кракова та Львова. Представлені рисунки є частиною
альбому шведського поручника Ф. Телотта, написаного
у 1704 році. Сьогодні зберігаються у Швеції в Архіві
у Стокгольмі. А. Чоловський опрацював альбом,
повертаючись з ув’язнення у 1917 році.
Серед збірки гармат домінуюче місце було виділене
скульптурній групі «Архистратиг Михайло перемагає
Сатану». Скульптура Михайла дуже майстерно відлита
між 1638 та 1643 роками, за наказом генерала артилерії
польської Павла Ґродзіцького, зберігача королівської
артилерії, львівським людвисаром Каспаром Франке.
Святий Михайло досконало гармоніює з бронзовим
драконом. Скульптурна пара колись прикрашала
королівський арсенал, у 1646 році була освячена у
присутності короля Владислава IV. за львівським
Домініканським костелом, це єдиний, сьогодні відомий
взірець олов’яного пам’ятника відлитого у Львові в
середині XVII ст. Це був один з найцінніших предметів,
поряд з перерахованими гарматами Музею історичного
міста Львова. Ґрунтовне дослідження скульптурної
групи зробив львівський науковець Петро Слободян [14,
с. 180–183].
Друга частина виставки була присвячена дзвонам,
і відкривала перед оглядачем кількасотлітню історію
дзвоновідливництва львівського.
Привертає нашу увагу суперечка, котра виникла між
істориками XX та ХХІ століть, стосовно автентичності
вищезгаданих нами гармат, а саме – гармати з датою
1541, кількома гербами та написом «Dobra To Obrona
Z Kim Pan Bog Jest» (Національна картинна галерея
ім. Б. Возницького), чавунної гармати у формі риби
(Львівський історичний музей) Владислав Лозинський
та Кароль Бадецький вважали ці мортири оригінальними
взірцями львівського відливництва першої половини
XVI століття людвисаря Леонарда Герле, опираючись,
вочевидь, на характерне для львівських стволів
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означеного періоду орнаментування, а саме – на герби
Львова, написи, притаманні роботам майстра та техніку
відливництва, притаманну роботам Л. Герле. Гармату–
рибу науковці датували XVII ст. [17, s. 13].
Борис Мельник та Олег Мальченко висловили думку,
що стволи не є оригінальними взірцями львівського
людвисарства, а фальсифікатами, виготовленими у
XIX ст. з метою комерційної вигоди. Одним з аргументів
науковців є відсутність документальних джерел фактів
чавунного відливництва видатного львівського майстра
Л. Герле та сама якість лиття гармат [2; 12, с. 284].
З огляду на суттєві розбіжності між науковцями,
вважаємо доцільним повторне дослідження цих стволів з
використанням сучасних технологічних можливостей, а
саме – металографічного, хімічного та інших можливих
лабораторних досліджень, та подальше ґрунтовне
опрацювання архівних джерел.
Про подальше збагачення колекції артилерії
свідчить Путівник по збірці, написаний у 1936 році
Рудольфом Менкіцким – тогочасним директором Музею.
Згідно описів та фотографій у Першій збройовні в
експозиції був дев’ятиствольний органок кін. XVI –
поч. XVII ст. [22, c. 35–45]. Після розформування
Національного музею ім. Яна ІІІ органок було передано
до фондів новоствореного Львівського державного
республіканського історичного музею. Однак повоєнна
музейна політика знову не сприяла збереженню
цілісності колекції. У 1946 році органок, на підставі
наказу РНК №515 від 7 грудня 1945 року, був переданий
до Києва у Державний історичний музей УРСР. Сьогодні
він знаходиться в експозиції Національного музею
історії України в Києві у залі, присвяченому козаччині
[3].
З 1919 року окремою філією Національного музею
ім. Яна ІІІ у Львові стала колекція пам’яток, зібрана
львівським доктором права Болеславом Ожеховичем.
У збірку входили мініатюри, кишенькові годинники,
монети, особливе місце займала зброя. Завдяки праці
Кароля Бадецького у 1922 році надруковано перший
опис збірки – «Zbiory Boleslava Ozechowicza».
Друга світова війна стала справжньою трагедією
для Національного музею ім. Яна ІІІ у Львові. Музейна
реформа 1940–х років, котра проходила у Львові,
спричинила до розформування 26 музейних установ,
котрі діяли та активно розвивалися. Внаслідок цього їх
фонди були розподілені між кількома великими музеями
міста. Така доля спіткала і зібрання Національного
музею ім. Яна ІІІ. Значна частина колекції, в тому
числі й артилерія, перейшла до фондів новоствореного
Львівського республіканського історичного музею,
сьогодні це Львівський історичний музей. Таким же
шляхом до колекції частково потрапили збірки Музею
ім. князів Любомирських, Музею наукового товариства
ім. Тараса Шевченка та ін. [15].
Однією з найстаріших та найбагатших скарбниць
історії в Україні сьогодні є Львівський історичний
музей. Історія Музею розпочалася у 1893 році –
засновано Історичний музей міста Львова. Тоді він
займав кілька кімнат у архівному бюро Міської ратуші.
Фонди формувалися з пам’яток міського архіву,
депозитів та дарів окремих громадян і речей, переданих
з різних міських бюро. Музейна установа активно
розвивалася та збагачувала свої фонди. У 1926 році
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гміна придбала для потреб Історичного музею міста
Львова будинок на пл. Ринок 4. З 22 вересня 1929 року
всі охочі мали змогу відвідати експозицію Музею.
8 травня 1940 року Історичний музей міста Львова
та Національний музей ім. короля Яна ІІІ об’єднано в
Львівський державний республіканський історичний
музей. До фондів новоствореного музею були частково
передані збірки й інших музеїв Львова. Наслідки цієї
реформи долаємо досі, відстежуючи долю того чи
іншого предмета з колекцій музеїв, що діяли у Львові
до 1940 року, шукаючи загублені супровідні документи,
намагаючись відповісти на запитання: що передали,
куди передали, де зараз знаходиться той чи інший
предмет? Подарунком історії вважаємо те, що колекція
гармат Національного музею ім. короля Яна ІІІ майже у
повному складі була передана до фондів новоствореного
Львівського державного республіканського історичного
музею, сьогодні – Львівського історичного музею.
Сьогодні у Львівському історичному музеї збері
гається понад 330 тисяч музейних предметів, поділених
на 34 окремі групи збереження. Гармати займають
особливе місце в колекції зброї, значна частина
експонується в «Арсеналі». Гармати передані з колекції
Національного музею ім. короля Яна ІІІ числяться під
інв. № З–2878, З–3364, З–3513, З–2868, З–3358, З–3359,
З–3354, З–2880, З–3355, З–3356, З–3357, З–2384, З–3504,
З–4317, З–3319, З–3320, З–3321, З–3322, З–3363, З–3364)
і є справжньою окрасою колекції артилерії XIV–XVIII
Львівського історичного музею [1; 2].
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Collection of cannons of the 16th–18th centuries in the collection
of the King Jan III National Museum in Lviv
Of particular relevance today is the question of research into the history and
development of museums in the interwar period. Armed collection, including artillery
16–17th centuries always attracted special attention, as is an invaluable source of
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historical information, good example of development of arms craft, and often – highly
artistic works of art. This article reviews the creation and development of the National
Museum King Jan III in Lviv. Made a brief overview of sources for studying the history
of the Museum. Exposition deals with the activities of the example lyudvysarskyh
products exhibition in 1920, which featured works since ancient Middle Ages to the
end of the XIX century. Presented quantitative and qualitative composition of artillery
16–17th centuries in the collection of the Museum. May 8, 1940 Lviv History Museum
and the National Museum King Jan III united Republican in Lviv State Historical
Museum. In the article the conclusion about the fate of the collection of artillery after
the dissolution of the museum institution.
Keywords: guns of XVI–XVIII centuries, museum, museum collection, National
Museum named after. King Jan III in Lviv, a museum reform of the 1940s.
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Роль італійської громади у розбудові
харчової промисловості Одеси
наприкінці XVIII – початку XX ст.
Проаналізовано участь представників італійської громади у становленні
й розвитку харчової промисловості Одеси наприкінці XVIII – початку XX ст.
Досліджуючи документи українських й італійських архівів, автор прослідковує
історію родин (Коста, Сонданс, Поццо, Кавассо), вихідців з Сардинського
Королівства, що були початківцями у виробництві макаронної продукції в Україні.
Перші фабрики з виробництва макаронів мали мануфактурний характер,
де майстром був власник підприємства, а технології й справа передавалася
у спадок. Також італійські піддані були представлені у борошномельній
промисловості (Джакомо Порро, торговий дім «Брати Анатра»), виробництві
хліба і галет та у виробництві м’яса (Фердинанд Брагаліо). Збувалася продукція
італійських підприємств як в Одесі (нерідко підприємці володіли і лавками), так
і через порт, звідки відправлялася до інших регіонів України та іноземних країн.
Ключові слова: харчова промисловість, італійці, Одеса, фабрики.

Італійські іммігранти в містах Південної України
увійшли в історію передусім як заможні негоціанти й
оперні артисти. Проте, варто зауважити, що італійська
громада міста складалася з представників різних
професій, зокрема й промисловців, чиї підприємства
виробляли продукцію, котрою і сьогодні славиться
італійський ринок: макаронні вироби, галети, конди
терські товари та ін. Дослідження промислової
діяльності представників італійської громади Одеси є
важливим для кращого розуміння внеску італійців в
розвиток економіки України.
Окремі факти з промислової діяльності італійців
Одеси були висвітлені в роботах К. Ю. Бацака
[1], А. Маколкін [35], В. Чарнецького [22], проте
означена тема ніколи не була предметом спеціального
дослідження ні у вітчизняній, ні у іноземній
історіографії. Мета дослідження полягає на основі
тогочасної преси, документальних матеріалів Державних
архівів Одеської області і Турина (Італія) проаналізувати
роль італійських підданих в розвитку харчової
промисловості Одеси наприкінці XVIII – початку XX ст.
Перші італійські іммігранти, передусім вихідці з
Сардинського Королівства, привезли з собою до Одеси
технологію виробництва макаронів, що зародилася
в Італії у 1760–х рр. До залучення парових машин у
макаронне виробництво обладнання фабрики складалося
з мідної машини (для замішування тіста), мармурового
каменю (стола), на якому розкатували тісто; машинного
сита, мідних форм, решета тощо. Готові вироби потрібно
було ставити в сушарню, але одеський клімат літом
дозволяв сушити макарони під сонцем протягом 3–4 діб.
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Одеса, чия промисловість ґрунтувалася здебільшого
на переробці сільськогосподарської сировини, мала
сприятливе середовище для цієї галуззі: була наявна
сировина, теплий клімат та відсутність конкуренції
та досвіду з боку російських підданих. На території
Херсонської губернії, як доповідав неаполітанський
консул Фелікс де Рібас, вирощувався сорт твердої
пшениці – арнаутка – з котрого можна було виробляти
чудові макаронні вироби [23], але в Україні в місцевих
промисловців не було досвіду у виготовленні цієї
продукції, на відмінну від італійських переселенців.
Вже у 1804 р. Сардинській підданий Бенедетто
Россеті (Razetti) отримав ділянку від Будівельного
комітету під №139 на воєнному форштадті для
спорудження будинку і макаронної фабрики. Відомо, що
у 1812 р. фабрика вже діяла [15, арк. 126].
У 1820–х рр. фабрикою з виробництва макаронів
та галет в Одесі володіла родина Кавассо, уродженці
м.
Сорі
Генуезького
герцогства
Сардинського
королівства. Голова родини Кавасса, Джузеппе, помер
весною 1830 р. У заповіті Джузеппе наказував поділи
його майно на шість рівних частин між його дружиною
та п’ятьома дітьми. В знак вдячності «за тяжку працю»
Джузеппе залишив своїй сестрі Ферміні, вдові Поццо,
одну фабрику для виготовлення макаронів з усім
оснащенням та «50 четвертей пшениці для початку
виробництва» [26].
В червні 1830 р. померла дружина Джузеппе
Кавасси, Катерина [28], а опікунами дітей стали
сардинські піддані Паоло Перозіо та Франческо
Лардоне. З 31 грудня 1835 р. опікунство неповнолітніх
сиріт, Антоніо, Матео, Джованні та Софії Кавассо,
перейшло до їхньої тітки Ферміни Поццо [30]. Таким
чином, Ф. Поццо управляла як своєю фабрикою, так
і своїх племінників. За звітом 1836 р., що подала
Ф. Поццо до Сардинського генерального консульства,
актив підприємства складався з зерна вартістю 800 крб.,
макаронів – 1 000 крб., галет – 1 650 крб., борошна –
1 200 крб., кредити на 1 653 крб. Усього 6 303 крб., з
яких 3 800 крб. належали самій Ферміні Поццо. На
1837 р. актив складав з зерна та макаронів на 3 000 крб.,
борошна і галет – 2 500 крб., кредити та готівка в касі –
1 500 крб. Усього – 7 000 крб., з яких сума в 3 800 крб.
була власністю Ф. Поццо [33].
Коли саме припинили своє існування фабрики родин
Касассо і Поццо невідомо, але в огляді макаронної
промисловості за 1859 р. згадка про ці підприємства
відсутні. Відомо, що Матео Поццо володів лавками
в Пале–Роялі [16, арк. 298] та мав ресторацію, що
розміщувалася в будинку Струдзи до його смерті в
1845 р. [17]. Нащадки цих родини, зберігши італійське
підданство, проживали в Одесі. У 1897 р. вул.
Ямській, 6 проживала родина італійського підданого,
бухгалтера міської лікарні, Миколая Еммануїловича
Поццо–Кавасси, на утриманні якого перебували мати
Євдокія Романівна та сестри Марія, Дар’я і Катерина [9,
арк. 40зв–41]. А в квартирі на вул. Ямскій, 118 мешкав
Емануїл Емануїлович Поццо, службовець Російського
телеграфного агентства [10, арк. 25зв–26].
Останнім пунктом свого заповіту Джузеппе
Кавасса зазначав, що розвитком свого бізнесу завдячує
парубкам Сонданс, чий капітал допоміг йому. Мова
йде про Антоніо, Джузеппе і Луїджі Сонданс – синів
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сардинського підданого Джованні Сонданса. Джованні
Сонданс походив з м. Кальярі, о. Сардинії, у 1790–х рр.
був найманцем в російській армії [27]. Після смерті
Дж. Сонданса, опікунами його спадку та дітей, Антоніо
1802 р. н., Джузеппе 1804 р. н. та Луїджі 1806 р. н.,
стали Джузеппе Кавасса та «синьйор Томазі». Старший
син Антоніо жив при опікуні Джузеппе Кавассо, котрий
навчав його виробництву макаронів. Інші два сини,
Джузеппе і Луїджі, до 1830 р. проживали разом за
матір’ю в маєтку графині Потоцької в с. Северинівка. За
свідченням Джузеппе Кавасси «вітчим мучив їх сильно,
не переймався їхньою освітою і поводився з ними як
зі слугами», хоча їхня мати отримувала щомісячно на
протязі десяти років гроші на потреби дітей із спадку
свого чоловіка. Дж. Кавасса, отримавши документи
від сардинського консульства, що підтверджували
підданство Джузеппе і Луїджі, і дозвіл від місцевої
влади Северинівки зміг забрати дітей в Одесі під свою
опіку [25].
Джузеппе Кавасса помер в тому ж 1830 р., але діти
залишалися жити та навчатися макаронній справі при
цій родині. Антоніо опанував професію виробництва
пасти і галет, з 1833 р. був одружений на російській
підданій, «старшої за себе, з якою він не жив у
злагоді». Джузеппе опанував ту ж саму професію,
що і брат, служив робітником на фабриці Кавасса і
мав гарні відгуки від Ферміни Поццо. Молодший,
Луїджі, спочатку опановував ту ж професію, що і його
брати, але на 1835 р. «вже два–три роки» служив при
сардинському підданому Котардо Разетто, котрий був
задоволений його службою. Луїджі був прикажчиком у
продовольчих лавках К. Розетта [31].
У 1835 р. брати Сонданс звернулися до Сардин
ського генерального консульства з проханням віддати
їм спадок їхнього батька у зв’язку з досягненням
повноліття. У зверненні вже генеральний консул Гаетано
Міланта був зазначений як їхній опікун, а спадок
зберігався в Державному Банку. Спадок Джованні
Сонданса складав разом з процентами 12 582 крб.
42 коп., що розподілявся між братами порівну –
4 194 крб. 14 коп. [32].
Як розпорядилися своєю часткою Антоніо і Луїджі
невідомо, проте Джузеппе Сонданс відкрив свою власну
справу з виробництва макаронів. Після свої смерті
в 1856 р. він залишив фабрику вартістю 850 крб. з
продукцією на 157 крб. [34], шість банківських векселів
на 6 000 крб., депозит в Одеському комерційному
суді – 895 крб. 26 коп. і готівки – 203 крб. Мав
дружину Євдокію та 10 дітей: дочки Занобія, Агостіна,
Дарія, Аполлонія, Катеріна та сини Джованні, Сімоне,
Константіно, Джорджіо, Еммануеле. Законними опіку
нами дітей ставали за рішення консульства мати
Євдокія, брат померлого, Луїджі Сонданс, і Еммануеле
Поццо (син Ферміни Поццо). Розпоряджатися вироб
ництво і оберігати спадок до повноліття дітей повинна
була сама Євдокія [34].
На макаронній фабриці Є. Солдон у 1859 р. на
фабриці була одна машина, працювало 8 робітників,
за майстра була сама Є. Солдон. За 1859 р. було
вироблено 1 200 пудів макаронів вартістю 2 760 крб.:
1–го сорту – 600 пудів (за 2 крб. 50 коп.), 2 сорту –
400 пудів (за 2 крб. 20 коп.), 3–го сорту – 200 пудів
(1 крб. 90 коп.) [12, арк. 17зв–22].
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Рід Соднанс, зберігаючи італійське підданство,
продовжував проживати в Одесі і в наступні
десятиліття. У частково збережених аркушах Першого
загального перепису Російської імперії 1897 р. є
відомості про дві родини Сондас. Перша проживала
за адресою вул. Коблевська, 15. Голова родина Матвій
Леотійович Сонданс разом з дружиною, Іриною
Болгаровою, та дітьми жив за рахунок нерухомого майна
[7, арк. 4зв–5]. Відомо, що син Матвія, Федір Сондан,
був народився в Одесі в 1886 р. За свідоцтвом, виданим
консульством, був приписаний к комуни Кальярі [14,
арк. 32], що є прямим доказом, що ця родина є нащад
ками Джованні Сонданса. У 1908 р. Федір закінчив
Рішельєвську гімназію, а в 1914 р. медичний факультет
Новоросійського університету [14, арк. 15–16].
Друга родина Сондас у 1897 р. проживала
на вул. Троїцькій, 18 і складалася з вдови і дітей
італійського підданого Федора Сонданса, що жила за
рахунок макаронної фабрики та домоволодіння [11,
арк. 3зв–4]. Цікаво, що дочка Еммануеля Кавассо,
Олександра, служила в цій родині гувернанткою. З
цього та факту володіння фабрикою можна зробити
припущення, що вони були нащадками Джузеппе
Сонданса.
Котардо Разетто (Кудардо/Готардо Розетті в російсько
мовних джерела), в якого працював Луїджі Сонданс,
також володів макаронною фабрикою в Одесі. Вона
була заснована в 1826 р. в його власному домі в першій
частині міста. Робочою силою підприємства були сам
К. Разетто за майстра та три робітники. В 1827 р.
було виготовлено 400 пуд. макаронів, з реалізовано
350 пуд.: 200 пуд. продано в Російській імперії і 150 пуд.
відправлено через одеський порт. Макаронні вироби
продавалися за ціною 5–6 крб. за пуд [2, арк. 37зв–
38]. Помер К. Разетто в 1854 р., його бізнес був
ліквідований, а опікуни його спадку розпродали його
нерухоме майно [18].
Сардинський консул в Одесі Паоло Джованнетті у
звіті 1833 р. про комерційну та промислову діяльність
сардинських підданих зазначав лише існування двох
фабрик з виробництва макаронів та галет – Кавасси та
Розетта, проте не згадується родина Коста [29].
Як і родина Кавассо, родина Коста походила з
м. Сорі. У 1825 р. в домі купця 1–ої гільдії Василя
Томиліна була заснована фабрика Фортунати Кости. На
фабриці працював майстер Ф. Коста і два робітники.
За 1827 р. фабрика виготовила 400 пуд. макаронних
виробів, з яких продано було 250 пуд.: 200 в Одесі і
інших частинах країни, а 50 пуд. експортовано через
одеський порт [2, арк. 40зв–41].
У 1827 р. Фортуна Коста помер. За заповітом усе
його майно мало бути розділено на чотири рівні частини
між його дружиною Розою, синами Кортадо і Джованні,
і дочкою Марією. Головною у розпорядженні майна і
керуванні фабрикою ставала дружина померлого. Сини
не могли відділити свою часту майна без воли матері
або до її смерті, навіть при досягненні повноліття
та одруженні. Дочка Марія повинна була отримати
придане у вигляді на суму 400 крб. та після трьох років
перебування у шлюбі могла отримувала свою частку
грошима в розмірі 2 000 крб. Якщо один із спадкоємців
помирав, то його частка розподілялася в рівній мірі між
іншими спадкоємцями [24].
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Відомо, що в 1859 р. цією фабрикою володів
3–ої гільдії купець Джованні Коста. Фабрика розширила
і збільшила обсяги виробництва. На фабриці працювало
9 робітників, за майстра був сам Дж. Коста За 1859 р.
було вироблено 4 505 пуд. (1–го сорту – 2 175 пуд.,
2–го сорту – 1 675 пуд., 3–го сорту – 655 пуд.) на суму
11 348 крб. Макарони 1–го сорту відпускалися за 2 крб.
70 коп., 2–го сорту – за 2 крб. 40 коп., 3–го сорт – за
2 крб. 10 коп. [12, арк. 21зв–22].
З 1–го травня 1826 р. в Одесі в 1–ій частині
міста діяла фабрика Батисти Кости (можливо, брата
Фортунати). На підприємстві працювало 3 особи:
Б. Коста за майстра та два робітники. За 1827 р. фабрика
виготовила 400 пуд. макаронних виробів, з яких продано
було 250 пуд.: 200 пудів в Одесі
й інших частинах
країни, а 50 пуд. експортовано через Одеський порт [2,
арк. 39зв–40].
В 1860 р. діяла фабрика сардинського підданого,
купця Михайла Кости. На 1859 р. на фабриці працювало
15 робітників, за майстра був сам М. Коста За 1859 р.
було вироблено 4 700 пуд. (1–го сорту – 2 050 пуд.,
2–го сорту – 1 000 пуд., 3–го сорту – 750 пуд.) вартістю
11 940 крб. Продукція відпускалася за наступними цінами:
макарони 1–го сорту – 2 крб. 70 коп., 2–го сорту – 2 крб.
40 коп., 3–го сорту – 2 крб. 10 коп. [12, арк. 22зв–23].
Стаття за 10 жовтня 1877 р. в офіційній газеті
Італійського королівства, що подає опис італійської
громади Одеси, зазначає, що порівняно з діяльністю
італійських торгових домів, «промисловість не відіграє
помітної ролі». В Одесі існувало лише три макаронні
фабрики, які щорічно виготовляють продукції на
70 тис. крб. І існують умов для збільшення цього
показника на 30% [36].
Одна з фабрик належала Рафаїлу Брінетті, що
знаходилася в будинку Сербулова на розі вулиць
М’ясоїдівській і Прохоровській. Не існує джерел
про її обсяги виробництва, проте відомо, що. його
вдова Поліна Брінетті передала цю фабрику в оренду
італійському підданому, купцеві 2–ої гільдії Ірокле
(Орокле) Піччінеллі з м. Пезаро. У 1898 р І. Піччінеллі
клопотав до одеського градоначальника про дозвіл
перевести фабрику з даного адреси в будинок Дур’яна
на вул. Болгарській, 3. Градоначальник дозволив, але
за умови дотримання певних санітарних норм: по–
перше, на фабриці повинна бути цементна підлога, а
у формувальному відділенні бути вентиляційне вікно;
по–друге, металеві листи під формувальними машинами
повинні лежати не на підлозі, а бути піднятими не
менше, ніж на чверть аршина над підлогою; по–третє,
при фабриці повинно бути окреме приміщення для
одежини і прийому їжі робочих, а всі чотири робітники
повинні працювати при фартухах [5, арк. 2, 3].
3 грудня 1901 р. Ерколе Піччінеллі отримав дозвіл
на відкриття макаронної фабрики в будинку Ксідо
по вул. Прохороській, 34 в приміщення колишньої
цукеркової фабрики Амбатьєло [6, арк. 3]. Це
підприємство продовжувало існувати до 1914 р.
Італійці залишили слід й у виробництві борошна.
У середині ХІХ ст. власний паровий млин в Одесі
мав сардинській підданий, купець 1–ої гільдії
Джакомо Порро. За рік цей млин міг виготовляти
34 200 четвертей борошна. Для порівняння найбільший
паровий млин, що належав О. Бродському, міг давати в
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рік близько 108 000 чвертей борошна. Окрім споживання
борошна місцевими жителями, цей товар йшов на
експорт до кримських портів і Константинополя
[21]. У 1877 р. при торговому домі «Брати Анатра»,
що належав італійським купцям Антоніо, Джузеппе,
Анжело і Бартоломео Анатрам, був відкритий паровий
борошномельний вітряк, що розташовувався на
вул. Московській, 12. Кількість працівників на початку
діяльності фірми становила 12 осіб [4, арк. 15], у
1910 р. складала 37 осіб. Також торговому дому
належали і пароплави, які і доставляли товари, у тому
числі борошно покупцям. Фірма виготовляла близько
1,5 млн. пудів борошна, а річний капіталообіг становив
2,3 млн. крб. Млин братів Анатра разом з млинами
Лазаря Інбера та Григорія Вейнштейна давав 55%
борошна, що виготовлялося в Одесі. Якісна продукція
цієї фірми нагороджувалася вищими відзнаками на
виставках: в Барселоні (1888 р.), Парижі (1900 р.),
Афінах (1903 р.) та ін. Фабрика родини Анатра була
представлена і на Всеросійській виставці в Одесі
у 1910 р., павільйон котрої побудував архітектор
Ю. М. Дмитренко. Дана фабрика була націоналізована
після встановлення влади більшовиків Одесі.
Окрім вищевказаного, італійці були представлені
у виробництві хліба, галет, кондитерських виробів і
газованої води. Відомості про першу італійську пекарню
в Одесі сягають 1798 р., коли Джованні Жуанніні
утримував пекарню на Грецькому ринку [20, с. 69–70]. З
1801 р. випіканням і продажом хліба займався Джованні
Поццo (ймовірно, чоловік Ферміни Поццо) [1, с. 121].
У 1821 р. він утримував пекарню у будинку купця
Н. Патракі. З ним конкурувала пекарня Джованні Тропано
[1, с. 122]. У 1877 р. в Одесі існувало дві фабрики з
виробництва галет, одна з однією і одна з двома печами,
що виготовляли продукцію на 64 тис. крб. сріблом [36].
У 1853 р. на Приморському бульварі під конди
терську була видділено місце в кварталі LXXI під №761
і №762 Джованні Батісту Каруті [16, арк. 116]. Він ще
у 1830 р. заснував кав’ярню на тому ж Приморському
бульварі [1, с. 119]. Популярною в середині ХІХ ст.
Одесі була «Римська кондитерська» («Італійка»),
що знаходилася на вул. Херсонській, навпроти
Реформаторської церкви [19]. У 1875 р. купець І. Сігаллі
відкрив фабрику, що займалася виготовленням лимонаду
[3, арк. 1]. У 1877 р була відкрита фабрика зельцерської
води Антоніо Спаньєло [4, арк. 24]. Після його смерті
фабрикою володіла його дружина Цезелія і фабрика про
довжувала існувати наприкінці ХІХ ст. [8, арк. 8зв–9].
Одним з відомих в Україні і закордоном були
скотобійні (одна з яких відпускала продукцію в роздріб)
Фердинанда Брагаліо, котрий поряд греком Деонісієм
Бенетатто був лідером в цій сфері виробництва. У
1871 р. дохід підприємства від експорту м’яса складав
500 548 крб. сріблом, що було більше порівняно з
попередніми роками. Збільшення доходу пояснювалося
попитом, що призвів до підвищення цін на одеському
ринку. Сприятливі умови для цього виду виробництва
були обумовлені епідеміями тварин в інших Російської
імперії і попитом з Єгипту і Туреччини, куди і
здійснювався експорт цієї продукції [37].
У 1877 р. Ф. Брагаліо заробляв на забої тварин від
20 до 25 тис. крб. на місяць, та на шкурах 2–3 тис. крб.
на місяць. Також він мав власну машину, за допомогою
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якої перетворював тваринні жири у вершкове масло,
що користувалося «великим попитом з боку середнього
класу росіян і греків». У 1877 р. у цій галузі Ф. Брагаліо
проводив операції від 6 000 до 7 000 крб. на місяць [36].
Таким чином, члени італійської громади були
представлені в харчовій промисловості Одеси. Насам
перед, вони домінували у виробництві макаронів.
До промислового перевороту це були мануфактурні
підприємства, де майстром виступав сам хазяїн. Техно
логіям виробництва виучувалися наступні покоління,
а підприємства передавалися у спадок. Окрім того,
італійські іммігранти мали підприємства з виготовлення
борошна (фірма роди Анатра), хліба, кондитерських
виробів та м’яса (скотобійні Ф. Брагалія). Товари
італійських підприємств продавалися як в Одесі
(частина підприємців володіла торговими лавками) й
інших частинах Наддніпрянської України і Криму, так й
шли на експорт через Одеський порт.
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The role of the Italian community in the development
of the food industry of the Odessa at the end
of the 19th – the beginning of the 20th century
The article analyses participation of representatives of the Italian community
in formation and development of food industry of Odessa in XIX century. Studying
documents of the Ukrainian and Italian archives, the author traces history of the
families originated from the Kingdom of Sardinia (the Soundans, the Costas, the
Covassas, the Pozzos) that were pioneers in manufacturing macaroni products.
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The first pasta factories were manufacturing undertakings where an owner of such
undertaking was a master, the technologies of, and the business were communicated to
the succeeding generations. In addition, the Italian nationals were presented in flour
milling industry (Giacomo Porro, the Anatras), production of bread and hardtacks
and meat production (Ferdinando Bragaglio). The production of Italian undertakings
was sold both in Odessa (often such undertakings owned small shops) and through the
port wherefrom it was shipped to the other regions of Ukraine and to foreign countries.
Keywords: food industry, Italians, Odessa, factory.
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Соціопрофесійний портрет
київських цивільних губернаторів
(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Аналізуючи службовий та життєвий шлях типових представників
російської імперської місцевої адміністрації, розглядається соціо–професійний
портрет київських цивільних губернаторів другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
При написанні наукової статті були використанні історичний, порівняльний
та системний методи. Київські губернатори були типовими представниками
імперського чиновництва в українських губерніях. Призначення на вищі посади
в імперській ієрархії передбачало особисту довіру імператора та вищих
сановників імперії й урахування послужного списку претендента, у тому числі
і на посаду цивільного губернатора. У пореформений період спостерігається
тенденція збільшення числа губернаторів, які мали вищу освіту та досвід
адміністративної управлінської діяльності. Згідно з проведеним нами аналізом
службової кар’єри та вікового цензу київських губернаторів останні очільники
краю були значно молодшими та мали незначний досвід державної служби, ніж
губернатори пореформеного часу.
Ключові слова: губернатор, Київська губернія, чиновник, «Табель про
ранги», соціопрофесійний портрет.

Організація ефективної моделі управління окремими
адміністративно–територіальними одиницями, норма
тивне забезпечення правового статусу посадовців
всіх рівнів, розподіл повноважень між структурними
ланками управлінського апарату, узгодження інтересів
центру й периферії є важливими завданнями та
викликами, що постали перед сучасною Україною, яка
переживає етап утвердження своєї державності в умовах
геополітичного протистояння і формування нових засад
світоустрою.
У цьому контексті вивчення історичного досвіду
кадрового забезпечення апарату управління українсь
кими губерніями впродовж другої половині ХІХ –
початку ХХ ст., з огляду на історичні особливості
розвитку різних регіонів України в умовах формування
індустріального суспільства, є науково цінними, що і
зумовлює актуальність обраної теми.
Метою дослідження стала спроба аналізу соціопро
фесійного портрету київських цивільних губернаторів
другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
Наукова новизна нашого дослідження полягає в
намаганні висвітлити основні соціопрофесійні харак
теристики київських губернаторів як представників
імперської центральної влади в українському життє
просторі зазначеного періоду.
Соціопрофесійний портрет київських цивільних
губернаторів у сучасній історичній науці не був
предметом окремого наукового дослідження. Однак
деякі аспекти їх життєвого шляху та службової кар’єри
висвітлено у спеціальних студіях вітчизняних та
зарубіжних, зокрема російських, дослідників.
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У вітчизняній історіографії цю проблематику
порушено в контексті функціонування імперських
органів влади в українських губерніях у складі
Російської імперії. У більшості досліджень фахівці,
розглядаючи імперське управління в Україні, окремо
не аналізують соціопрофесійний портрет очільників
губерній, критерії їхнього підбору вищим імперським
керівництвом, що не дозволяє в повній мірі висвітлити
управлінську структуру влади в українських губерніях.
Ряд дослідників безпосередньо вивчають діяльність
«губернського правління» як імперської інституції влади
на місцях (Р. Воробей [1], В. Желізняк [2], І. Савченко
[3]).
Важливими для нашого дослідження є праці
сучасного українського історика, доктора історичних
наук, професора В. Шандри [4], в яких подано оцінку
чинників розвитку українських губерній у складі
самодержавної Росії, охарактеризовано діяльність
генерал–губернаторів та їх місце й роль у владній
ієрархії Російської імперії. У контексті вивчення
нашої проблеми важливий зроблений дослідницею
висновок, що «губернатор був представником на
місцях верховної влади, що згодом поєднував цю
специфіку з адміністративною функцією. А із
заснуванням самоврядних органів був використаний
для нагляду за їхньою діяльністю, як і для поєднання
місцевих інтересів з інтересами центральної влади»
[5]. С. Величенко у своїй статті «Царський уряд в
українських губерніях 1800–1914 рр. – всемогутність
чи слабкість?» [6] робить спробу аналізу методології
та нової інтерпретації губернської влади. Автор
намагається довести, що могутність і всесильність влади
на місцях не була настільки вражаючою, як здається.
У праці М. Щербак та Н. Щербак відображено основні
принципи, методи та форми діяльності російського
самодержавства в українських губерніях [7].
Зарубіжну,
зокрема
російську,
історіографію
досліджень різних аспектів історії формування, еволюції
та діяльності управлінської системи Російської імперії
наприкінці XVIII – у другій половині ХІХ ст. можна
розподілити на три основних групи: 1) теоретичні
напрацювання дорадянської доби (І. Андреєвський
[8], Н. Коркунов [9]), в яких досліджувалися та
аналізувалися
посадові
функції
губернаторів,
функціонування державних і земських установ, вплив
реформ 60–х рр. ХІХ ст. на систему управління
губерніями; 2) розробки істориків радянського періоду
(М. Єрошкін [10], П. Зайончковський [11]), які піддавали
критиці всю державну систему Російської імперії,
робили акценти на бюрократизмі, неефективності та
«антинародності» царського режиму, засуджували
внутрішню політику уряду, а губернаторів розглядали
як «сатрапів» та сліпих виконавців волі самодержця;
3) сучасні дослідження кінця ХХ – початку ХХІ ст.
(Л. Лисенко [12], Н. Матханова [13], А. Ремньов [14])
на основі архівних документів намагаються відтворити
способи ухвалення та реалізації рішень губернатора.
Важливими джерелами для нашого дослідження є
біографічні словники [15], дворянські родоводи, спогади
та мемуари російських чиновників [16].
Упродовж кінця XVIII – початку ХХ ст. уряди
Російської і Австро–Угорської імперій, зазначає доктор
історичних наук, професор О. Реєнт [17], здійснювали
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щодо українців колонізаторську політику, постійно
намагалися розчинити їх у пануючому етнічному
середовищі, позбавити можливості для будь–яких форм
національної самоорганізації.
Важливим інструментом цієї політики і стали
губернські правління та їх очільники.
Система губернського управління в Російській
імперії була громіздкою, заплутаною, в якій досить
складно виділити прерогативи чиновницького апарату.
Але все–таки центральною фігурою державного управ
ління на місцях був губернатор, який за своїм статусом
став єдиним і повноважним представником центральної
влади [18, с. 92].
Обов’язки та повноваження цивільного губернатора
в різні періоди становлення управлінської моделі
Російської імперії пройшли ряд етапів. Після
інкорпорації українських земель та ліквідації тради
ційної системи полково–сотенного устрою, упродовж
ХІХ ст. відбувається процес формування та утвердження
інституту цивільного губернатора, який фактично
став чиновником вищої влади управління у краї, що
призначався імператором для виконання «його волі»
[19].
Коло повноважень губернатора регламентувалося
такими
нормативно–правовими
актами:
«Наказ
гражданским губернаторам» [19] (1837 р.), «Положения
о земских губернских и уездных учреждениях»
[20] (1864 р.), «О пространстве и пределах власти
губернаторов» [21] (1866 р.), «О предоставлении
местным административным властям права издавать
обязательные постановления» [22] (1876 р.), «О мерах
к охранению государственной безопасности и общест
венного спокойствия» [23] (1881 р.), «Правила о
местностях, объявляемых состоящими на военном
положении» [24] (1892 р.).
«Наказ гражданским губернаторам» від 3 червня
1837 р. найповніше відобразив обов’язки цього
посадовця та детально означив звітність, яка на той
час поступово ставала важливою формою контролю
за його діяльністю. Зазначений законодавчий акт
уперше детально визначав куди, кому і яка конкретно
інформація мала надаватись, що дозволяє нині
визначити першочергові завдання губернатора у кожен
конкретний період [26]. За оцінкою російського історика
О. Градовського, посада губернатора відзначалась
надміром повноважень. Так, йому необхідно було
стільки бачити, передбачити, направити, відвернути,
вказати, простежити і заборонити, що добросовісне
виконання повноважень з кожним роком ставало дедалі
важчим [25, c. 477].
Сучасна вітчизняна дослідниця Р. Воробей, оці
нюючи загальний масив повноважень губернатора,
зазначає: «Бачимо значний обсяг його прав і обов’язків
та досить низький рівень самостійності у здійсненні
керівництва губернією. Головні повноваження губерна
тора зводилися до впровадження системи заходів щодо
збереження правопорядку та існуючого ладу» [1, c. 19].
При цьому науковець наголошує, що «головна функція
губернатора полягала саме в здійсненні загального
нагляду за діяльністю всіх установ, посадових осіб та
органів самоврядування губернії» [1, c. 19].
Упродовж другої половини ХІХ ст. владні
повноваження начальника губернії Російської імперії
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лише розширювались. Якщо центральна влада нама
галася забезпечити якнайкраще виконання свого розпо
рядження, то воно адресувалося губернаторові. Цим
пояснюється велика кількість його обов’язків, які за
своїм змістом були різносторонніми [26, с. 35].
Повноваження губернатора як головного пред
ставника імператора й центральної влади в губернії
полягали в керівництві всією місцевою адміністрацією,
у тому числі і становою, а також в оприлюдненні
законів. Нагляд здійснювався шляхом щорічних ревізій,
перевіркою звітної документації. Губернатор головував
у комітетах і комісіях, які укладали кошториси земських
зборів, встановлювали ціни на основні продукти
харчування, він контролював виконання державних
і місцевих повинностей, зокрема виплату прямих
податків і недоїмок, схвалював торги до 20 тис. руб.
На губернатора покладався обов’язок комплектувати
й утримувати війська, контролювати виконання
рекрутської повинності. Він був начальником місцевої
поліції, відповідав за дотримання державної безпеки
та соціально–господарську життєдіяльність населення,
зокрема за функціонування медичної і санітарної служб
[27, c. 238].
Важливим обов’язком губернатора було формування
дієвого й надійного місцевого адміністративного
апарату. Раз на три роки проводились дворянські вибори
до місцевих адміністративних органів. Міські – через
два дні після дворянських. За три дні до їх початку
губернатор надсилав губернському голові дворянства
списки за даними кримінального департаменту та
повітових судів про тих дворян, які перебували під
судом або слідством. Останній надавав начальникові
губернії зустрічну інформацію про осіб, які прибули
на вибори, та просив письмового дозволу на відкриття
першого засідання. Фактично цим і обмежувалась
участь губернатора у виборах, за умови, якщо присутні
дотримуватимуться норм і вимог законодавства [26,
с. 38].
Ліберальні реформи 1860–70–х рр. значно вплинули
на повноваження губернатора. Селянська реформа
1861 р., проведена за участю губернаторів, залишала за
ними функцію нагляду за селянським самоуправлінням.
Відокремлення суду від місцевої адміністрації в 1864 р.
зводило нанівець судові повноваження очільника
губернії. Земська 1864 і міська 1870 рр. реформи звіль
нили губернатора від вирішення місцевих соціально–
господарських питань, але підвищили наглядово–
контролюючі
функції.
Контрреформи
імператора
Олександра III розширили повноваження губернатора,
надали йому право впливати на судові рішення,
контролювати вибори суддів та присяжних засідателів,
затверджувати на посадах членів земських установ.
У роки правління імператора Миколи II губернатори
брали участь в організації боротьби з революційним,
радикальним і соціально–національним рухами. Інститут
губернаторства було ліквідовано у ході лютневих подій
Російської революції 1917–1921 рр. [27, c. 238].
Отже на губернатора як керівника краю покладався
контроль за дотриманням на місцях законів Російської
імперії, формування губернського чиновницького
апарату, нагляд за відбуванням повинностей, збором
казенних коштів, вирішенням господарських питань,
ревізія стану речей у губернії. Водночас губернатор
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виконував додаткові функції: призначав та затверджував
на виборних посадах чиновників, брав участь у
спеціально створених комісіях із різноманітних аспектів
життя губернії, забезпечував війська провіантом та
фуражем, стежив за належним станом доріг тощо.
Губернатор фактично відігравав роль фундатора
російської державності на місцевому рівні.
Таблиця
Київські цивільні губернатори
другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Губернатор

Стаж
державної
служби
Роки
Вік на
на момент
правління момент
призначення
Київською призна
(сумарний
губернією чення
показник
військової
та цивільної)

Казнаков М. Г.

1864–1866

61

43

Ейлер М. П.

1866–1868

44

22

Катакази М. К.

1868–1871

46

27

Гессе М. П.

1871–1881

42

22

Гудим–Левкович C. М. 1881–1885

39

?

Томара Л. П.

1885–1898

46

29

Трепов Ф. Ф.
(молодший)

1898–1903

44

25

Cаввич П. С.

1903–1905

46

27

Ватаці О. О.

1905

55

33

Cаввич П. С.

1905–1906

46

27

1906

46

26

Ігнатьєв П. М.

1907–1909

37

15

Гірс О. Ф.

1909–1912

38

17

Суковкін М. І.

1912–1915

51

29

Ігнатьєв О. М.

1915–1917

41

18

Веретенников О. П.

Київські губернатори були типовими представниками
імперського чиновництва в українських губерніях.
Так, усі вони мали вік старше 40 років (див. табл.), що
засвідчує факт проходження ними всіх «чиновницьких
щаблів» управлінської кар’єри: від найнижчих чинів
до вищих. Відзначимо й той факт, що претендент на
посаду губернатора, будучи вихідцем із дворянства та
військового середовища, зазвичай не мав юридичної
освіти. Але здобута посада губернатора, з однієї
сторони, – це результат багаторічної адміністративної
кар’єри, а з іншої – ще й визнання особистих заслуг
за роки служби в імперській управлінській системі.
Таким прикладом є чиновницький шлях генерал–
лейтенанта П. Курлова, який у своїх споминах «Гибель
императорской России» описав своє призначення
виконуючим обов’язки київського губернатора: «Спустя
некоторое время по возвращении из Архангельска, а
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именно 6 декабря, когда, по случаю тезоименитства
государя императора, я собирался уже ехать в собор
на молебствие, к моему удивлению, последовало
личное приглашение П. Столыпина по телефону
немедленно к нему прибыть, несмотря на Царский
день. Я поторопился исполнить желание министра, и он
предложил мне пост киевского губернатора. Я ответил,
что был губернатором в самостоятельной губернии и
не желал бы ехать в генерал–губернаторскую губернию
[...] Такое ходатайство вызвало во мне недоумение,
которое я и высказал министру» [16, c. 75]. П. Столипін,
як і сам імператор, добре розуміючись у чиновницькій
ієрархії імперії, уважали за необхідне послуговуватись
не відомчими чи кар’єрними, а державними інтересами
при вирішенні кадрових питань: «Моя личная просьба, –
говорит П. Столыпин, – о чем я уже докладывал
государю и получил соизволение, Вам вступить
временно, по высочайшему повелению, оставаясь
членом совета министра внутренних дел, в исполнение
обязанностей киевского губернатора» [16, c. 75].
Так, отримавши від прем’єр–міністра П. Столипіна
підтвердження майбутніх гарантій своєї чиновницької
кар’єри, П. Курлов не міг не погодитися на подібну
пропозицію: «Я поблагодарил министра за доверие и
позволил себе напомнить его обещание иметь меня
в виду в случае открытия должности петербургского
градоначальника [...] На это П. Столыпин ответил
мне полным подтверждением, не отрицая даже и
предстоявшего ухода генерала фон дер Лауница» [16,
c. 76].
Отже, призначення на вищі посади в імперській
ієрархії передбачало особисту довіру імператора та
вищих сановників імперії й урахування послужного
списку претендента, що, на наш погляд, сприяло
підвищенню ефективності кадрової політики органі
зації імперського управління на місцях, адже, на
наше переконання, саме від рівня професіоналізму
губернатора залежало його компетентне втручання
в економічний та соціальний розвиток регіону,
управління чималим губернським апаратом. Водночас,
при виборі кандидатури на посаду губернатора, вищі
сановники імперії намагалися призначати особу не з
місцевих чиновників або дворян, уважаючи, що такий
підхід дозволить посадовцеві стати неупередженим у
конфліктних ситуаціях, а також обмежить корупційні
ризики.
Усі особи, що обіймали посаду губернатора,
були родовими дворянами, і тому користувалися
перевагами при наданні чинів [28]. Ця посада вимагала
надання
чинів
класу
(відповідало
військовому
званню від полковника до генерал–майора). Київські
губернатори, як і губернатори всієї Російської імперії, за
проаналізованими нами біографіями, не були винятком.
Більшість губернаторів у Російській імперії,
як правило, перебували на своїй посаді не більше
3–5 років, хоча були як менші, так і більші терміни
[38]. Цілком слушна, на наш погляд, оцінка сучасного
російського дослідника О. Грачева, що така кадрова
ротація обумовлювалася прагненням влади убезпечити
управлінську систему від корупції та зловживань
службовим становищем [29, c. 32].
Тривалість перебування на посаді київських губер
наторів виглядає таким чином: 2 особи – 1 рік; 4 особи –
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2 роки; 3 осіб – 3 роки; 1 особа – 4 роки; 1 особа – 5
років; 2 особи – 10–15 років (див. табл.).
Отже, незважаючи на винятки (наприклад Микола
Павлович Гессе пробув 10 років на посаді [30,
арк. 42], Лев Павлович Томара – 13 років [31, с. 640]),
призначувані київські губернатори були досвідченими
чиновниками, що зарекомендували себе сумлінною
попередньою службою (22 і 29 років відповідно) (див.
табл.).
Щодо родових маєтків губернаторів, сучасні
дослідники відзначають: жоден із них не мав у
підвладній губернії значної земельної власності.
Традиція не призначати чиновника такого рангу в ту
місцевість, де він має земельні володіння, ішла ще
з петровських часів [5]. Верховна влада намагалася
контролювати, щоб новопризначені високопосадовці не
мали й особистих зв’язків у краї. Утім були й винятки.
Так, батько і син Трепови мали земельну власність у
Київській губернії [32]. Таким чином імперська влада
намагалася не допустити формування спільності
інтересів вищих імперських сановників та місцевої
еліти.
У пореформений період спостерігається тенденція
збільшення числа губернаторів, які мали вищу освіту та
досвід адміністративної управлінської діяльності (див.
табл.).
Важливою рисою соціопрофесійного портрету є
віковий зріз. Так, по імперії середній вік губернатора
становив
45–55
років.
Він
уважався
доволі
продуктивним, коли набутий досвід поєднується ще й з
достатньо активною позицією посадовця [5]. Натомість
особи до 40 років уважалися замолодими. Ось як
прем’єр–міністр П. Столипін відгукувався на прохання
генерал–губернатора В. Сухомлинова призначити графа
Ігнатьєва на посаду київського губернатора: «Генерал
Сухомлинов […] просил о назначении киевским губер
натором председателя Киевской губернской земской
управы графа П. Игнатьева. Я ответил, что считаю
графа Игнатьева слишком молодым и неопытным,
в особенности в настоящее время, хотя и готов
согласиться на ходатайство генерала Сухомлинова по
окончании выборов» [16, c. 76].
Згідно з проведеним нами аналізом службової
кар’єри та вікового цензу київських губернаторів
останні очільники краю, окрім М. Суковкіна (київський
губернатор в 1912–1915 рр. [33, c. 415]), були значно
молодшими та мали незначний досвід державної служ
би, ніж губернатори пореформеного часу (див. табл.).
Із середини 60–х рр. ХІХ ст. губернію очолювали
переважно цивільні чиновники, які не зробили
військової кар’єри, але на цивільній службі пройшли
щаблі від посад в органах місцевого самоврядування
до вищих імперських інституцій [29, c. 42–43]. Так,
наприклад, строк військової служби Ф. Трепова
(молодшого) до призначення на посаду київського
губернатора становив 8 років, а цивільної служби –
17 років.
Досвід діяльності на посаді губернатора до призна
чення в Київ мали шість осіб: О. Ігнатьєв (Подільська
губернія [34, c. 617]), М. Ейлер (Волинська губернія
[35, c. 486]), Л. Томара (Волинська губернія) [31, c. 648],
Ф. Трепов (молодший) (Волинська губернія) [36, c. 484],
О. Ватаці (Санкт–Михельська губернія) [37, c. 1129],
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М. Суковкін (Смоленська губернія) [33, c. 415], чотири
з яких мали адміністративний досвід діяльності на
українських територіях.
У переважній більшості губернатори, особливо в
першій половині ХIХ ст., мали за плечима військову
службу, яку вони з різних причин, зокрема й через
отримані на війні поранення та каліцтва, змінили на
цивільну. Серед київських губернаторів таких було
п’ятеро: М. Казнаков, М. Ейлер, Ф. Трепов (молодший),
П. Саввич, О. Ватаці.
Упродовж другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
майже у всіх київських губернаторів, за винятком
М. Казнакова [30, арк. 44] та П. Саввича [38, c. 100] –
професійних військових, був досвід управлінської
діяльності (віце–губернатори), що мало підвищувати
ефективність імперської влади в національних регіонах
Росії.
Для соціопрофесійного портрету київського губерна
тора другої половини ХІХ – початку ХХ ст. характерний
високий освітній ценз: М. Катаказі (Імператорське
училище правознавства), М. Гессе (Ніжинський ліцей
князя Безбородька), Ф. Трепов (молодший) (Пажеський
корпус), О. Ватаці (Пажеський корпус), О. Гірс (Пажесь
кий корпус), М. Суковкін (Імператорський Олександ
рівський ліцей), О. Веретенников (Миколаївське інже
нерне училище), Л. Томара (Миколаївське кавалерійське
училище), М. Ейлер (Михайлівське артилерійське
училище), С. Гудим–Левкович (київський Університет
св. Володимира), М. Казнаков (Миколаївська академія
Генерального штабу), П. Саввич (Миколаївська акаде
мія Генерального штабу), П. Ігнатьєв (Київський Універ
ситет св. Володимира), О. Ігнатьєв (Санкт–Петер
бурзький університет). При цьому дев’ять губернаторів
здобули військову освіту, що становило 60% керівного
складу.
Таким чином, соціопрофесійний портрет київських
губернаторів другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
відзначений беззаперечним авторитетом в очах
імператора осіб зрілого віку з високим рівнем освіти,
переважно військової, значним досвідом управлінської
діяльності, передусім на цивільній службі, що мало
сформувати позитивний образ та забезпечити ефектив
ність механізму й непорушність самодержавних засад
управління національними регіонами Російської імперії
в умовах утвердження індустріального суспільства з
його соціально–економічними та суспільно–політичними
викликами, наростаючими опозиційними, революційно–
радикальними настроями.
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Socio–professional portrait of civil governors in Kyiv (second half
of ХІХ – early ХХ century)
The purpose of the research for this article is socio–professional portrait of
civil governors in Kyiv during second part of the XIX century and beginning of the
XX century. The system of administration in the Russian Empire was complicated
and confusing. It is very difficult to distinguish what were the priorities of the
imperial bureaucratic apparatus. Nevertheless, the most important figure of local
administration was the governor (Russian: gubernator), a main representative of
the Russian Emperor. In the hands of the governors were the management of entire
local administration, including the manifestation of the laws. The governors in Kyiv
were typical representatives of imperial bureaucracy. The assignment to governor’s
(gubernator’s) position, as one of the highest position in the imperial hierarchy, were a
subject to personal trust of the Emperor himself and required a long list of candidate’s
merits and long–term service to the Empire.
Keywords: governor, Kiev province, the official, «Table of Ranks», socio–
professional portrait.
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Українська Краківська громада
(1887–1907 роки)
Досліджено утворення та основні етапи діяльності українських
студентських громад Кракова кінця ХІХ – початку ХХ століття. Для розкриття
теми було застосовано історичний, порівняльний та біографічний методи,
введено до наукового обігу маловідомі архівні документи з історії «Академічної
громади у Кракові» (1887–1895/97), а також базуючись на протоколах засідань
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товариства і спогадах сучасників встановлено, що у 1902 році у Кракові виник
новий студентський осередок, який успадкував традиції попередньої громади
й називався «Українська Громада в Кракові». Краківські громадівці створили
бібліотеку, організовували численні культурно–освітні заходи, які включали
відчити на актуальні суспільно–політичні та українознавчі теми, спільні
екскурсії, проведення українських вечорниць, концертів. Члени Української
Краківської громади співпрацювали з товариством «Просвіта», українськими
громадами Наддніпрянської України, з Русько–українською радикальною
партією та Революційною українською партією.
Ключові слова: Академічна громада у Кракові, Українська громада в
Кракові, український національний рух, Австро–Угорська імперія, Ягеллонський
університет, студентські організації.

Одним із науково–освітніх та культурно–мистецьких
центрів Австро–Угорської імперії другої половини
ХІХ – початку ХХ століття було польське місто
Краків. Серед студентів Ягеллонського університету
та Краківської академії мистецтв навчалося чимало
українців, які об’єднувалися в культурно–освітні і
політичні товариства. Поміж таких осередків мало
виченою залишається діяльність українських студентсь
ких товариств Кракова кінця ХІХ – початку ХХ століття.
Якщо про «Українську Академічну громаду у м. Кра
кові» 1887–1895/97 років, засновану переважно студен
тами медичного факультету Ягеллонського універ
ситету в історіографії наявні деякі праці, то діяльність
«Української Громади в Кракові» 1902–1907 років
залишалася поза увагою дослідників.
У 1964 році з’явилася ґрунтовна публікація
В. Серчика, яка базувалася на архівних документах
«Академічної громади», що знаходяться в Архіві
Ягеллонського університету (м. Краків) [13]. Стаття
М. Трегуба [6], який дослідив діяльність товариства та
участь в ньому Василя Стефаника стала результатом
аналізу документів архівних установ та бібліотек м.
Львова присвячених «Академічній громаді». Окремі
аспекти діяльності «Академічної громади у Кракові»
відображені у працях М. Литвина [3] та Ю. Новіцької
[4]. Ю. Яковлєв дослідив, що автобіографія Якова
Невестюка – одного із керівних членів «Академічної
громади» (якого арештували у 1892 році за перевезення
літератури в Наддніпрянську Україну) знаходиться серед
матеріалів біографічного словника І. О. Левицького [12].
Спогади «Про ясне минуле» присвячені «Академічній
громаді» у Кракові залишив Василь Стефаник [5].
Основний комплекс джерельної бази даної роз
відки становлять документи фонду «Українського
академічного товариства у Кракові», який зберігається
у Центральному державному історичному архіві
України у м. Києві й включає в себе п’ять справ [7; 8;
9; 10; 11]. Це, зокрема, списки членів громади у 1888–
89 роках та протоколи деяких засідань «Української
громади у Кракові» 1902–1905 років [7], каталог
книг бібліотеки [9], списки читачів бібліотеки [8],
книга записів побажань, вражень членів товариства
[11] та опис інвентаря організації [10]. Ці документи
не були належним чином опрацьовані дослідниками
українського руху в Кракові.
22 жовтня 1887 року в лекторії Collegium Physicum
відбулися перші загальні збори 36 студентів–українців
Ягеллонського університету, метою яких було утворення
власного академічного товариства [13, s. 222]. Поміж
запропонованих назв майбутнього товариства, як
зазначає В. Серчик, були «Руська хата», «Стріха»,
«Запоріжжя», однак вирішено було прийняти назву
«Академічна громада», яка викликала асоціацію з рухом
Громад у Наддніпрянській Україні [13, s. 222]. Згідно
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статуту організації, «Академічна громада» мала стати
осередком «наукового і товариського життя русинів–
академіків, мала також турбуватися про моральну
і матеріальну допомогу своїх членів» [13, s. 223].
Краківська громада поділялася на окремі відділи:
господарський, бібліотечний та ін. З Екскурсійного
комітету була утворена артистично–музична секція,
яка опікувалася організацією спільних виїздів за межі
Кракова. Товариство мало власну печатку, на якій
містився напис: «Академічна громада у Кракові».
У 1888 році «Академічна громада у Кракові»
налічувала 35 членів [7, арк. 1–2зв]. Це були переважно
студенти медичного факультету, хоча декілька осіб
належали до правничого та богословського факультетів.
Упродовж 1888–89 років кількість членів товариства
зросла до 46 [7, арк. 3–5зв]. Крім того, до його складу
входили також надзвичайні члени, яких станом на
1888 рік було лише два, а у 1889 рік вже 18 осіб з
правничого, медичного та філософського факультетів
[7, арк. 6–7]. Членами «Академічної громади у Кракові»
були Іван Колесса, Осип Брилінський, Роман Яросевич,
Яків Невестюк, Михайло Яремкевич, Володимир
Білінський,
Володимир
Вітошинський,
Теофіль
Гвоздецький, Теодор Соневицький та ін. [7, арк. 1–5зв].
Василь Стефаник, який увійшов до «Академічної
громади» у 1892 році, називає серед її членів також
Володимира Филиповича, Сафата Шмігера, Івана
Труша, Володимира Старосольського, Михайла Бойчука,
Богдана Лепкого та ін. [5].
Керівний склад товариства постійно змінювався.
Спочатку «Академічну громаду» очолив Іван Колесса,
а Гілар Ортинський став його заступником. На зборах
21 жовтня 1889 року було обрано головою товариства
Володимира Лавровського, а його заступником Якова
Невестюка [13, s. 231]. У 1890 році «Академічною
громадою» керували Йозеф Брилинський і Теофіл
Гвоздецький, у 1891 – Яків Невестюк, Ганчаковський, у
1892 – Йозеф Шмігер, Василь Гукевич, у 1893 і 1894 –
Володимир Филипович, Василь Гукевич [13, s. 232].
Одним із провідних діячів «Академічної громади»
В. Стефаник називає Романа Яросевича, який навчав
його української мови ще в коломийській гімназії.
Склад членів товариства не був постійним:
одні студенти приїздили на навчання, інші навпаки
завершували краківські студії й змінювали місце
проживання. Декількаразові спроби членів «Академічної
громади у Кракові» згорнути її діяльність через
малочисельність учасників організації спонукали
дослідників пропонувати різні дати завершення
функціонування товариства у межах 1895–97 років [3,
с. 246; 6, с. 88; 13, с. 232].
Упродовж академічного 1888/89 року в товаристві
відбулося виголошення й обговорення 11 відчитів
(доповідей), було організовано двічі вечорниці та один
концерт. 5 травня 1890 року «Академічна громада»
влаштувала урочисті вечорниці з нагоди 29 річниці
смерті Тараса Шевченка [13, s. 232]. В. Стефаник
писав у спогадах: «В нашій «Академічній громаді» ми
сходилися щовечора, читали часописи, слухали відчити.
Члени Товариства майже всі були драгоманівцями і
належали до української радикальної партії» [5, с. 9].
Бібліотека товариства, якою могли користуватися
й особи, що не входили до складу організації,
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нараховувала в листопаді 1888 року 224 томи, а в жовтні
1889 року – 570 томів [13, s. 228, 231]. Серед книг, які
«Академічна громада» закуповувала або отримувала
у дар, були праці В. Антоновича, О. Барвінського,
Г. Барвінок, М. Драгоманова, Я. Головацького, О. Федь
ковича, Т. Шевченка, Б. Грінчека, І. Франка та ін. [9]. У
книзі відгуків «Академічної громади» є запис Михайла
Коцюбинського, який привіз у дарунок краківським
громадівцям книжку В. Антоновича [11, арк. 91].
У товаристві шанобливо ставилися до пам’яті
Т. Шевченка. В описі інвентарю Громади згадуються
портрет та бюст Т. Шевченка. На одному з концертів,
присвячених Т. Шевченку, співав О. Мишуга та хор
Львівського музично–хорового товариства «Боян»
під дирегуванням Н. Вахнянина [6, с. 87]. На вечор
ницях, організованих у 50–ті роковини з дня смерті
М. Шашкевича, з промовою виступив С. Шмігер [6,
с. 85]. З ініціативи І. Колесси було розпочато збір
матеріалів до складання словника українських медичних
термінів, який мав слугувати популярним посібником з
гігієни та медицини [13, s. 235].
Коло зв’язків Краківської громади було доволі
широким. Члени товариства співпрацювали з україн
ськими громадівцями Російської імперії, з представ
никами краківського соціалістичного руху, з товариством
«Просвіта», з Львівським студентським товариством
«Академічна громада». Останньому було вирішено
передати бібліотеку Краківської «Академічної громади».
Таке рішення, як зазначає М. Трегуб, було ухвалене на
загальних зборах організації через малочисельність
українських громадівців у Кракові [6, с. 88]. Бібліотека
була перевезена до Львова на початку 1897 року.
Однією із причин згортання діяльності Краківської
громади стало відкриття медичного факультету у Львові
у 1894 році, який виявився більш привабливим для
студентів.
На основі аналізу протоколів засідань організації, які
зберігаються у Центральному державному історичному
архіві України у м. Києві [7, арк. 8–19зв], а також
спогадів [1] вдалося встановити, що у 1902 році в
Кракові виник новий студентський осередок, який
успадкував традиції «Академічної громади» (1887–
1895/97) й мав назву «Українська Громада в Кракові».
Поява нової організації була пов’язана з подіями у
Львові, внаслідок яких частина українських студентів
залишила місто й переїхала до Кракова. М. Бажанський
зазначає, що студенти–сецеоністи в числі 46 вписуються
до читальні «Просвіти» у Кракові, й вони ж засновують
«свою окрему, станову організацію п. назвою «Русько–
Українське академічне товариство» [1, c. 47]. Хоча назва
співпадає лише частково, йдеться, очевидно, про одну й
ту саму організацію.
Ім’я одного з лідерів Краківської громади
90–х років ХІХ ст. Сафата Шмігера, якого сучасники
характеризували як людину енциклопедичних знань
«особливо природничих, соціальних та політичних
наук» та надзвичайно здібного журналіста [2, с. 13],
знаходимо й серед краківських громадівських діячів
початку ХХ століття. Крім нього, на загальних
зборах «Української громади в Кракові» 30 листопада
1902 року були присутні ще 25 осіб. Серед них:
Олександр Мауберг, Олена Мауберг, Володимир
Іванець, Михайло Бойчук, Михайло Жук, Микола
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Осипович, Пилип Демчук, Теодор Гриневич, Василь
Коцький та ін. [7, арк. 8]. До товариства також входили
В. Брилинський, Липинський, Луцький, Дунін. Як
і «Академічна громада», товариство поділялося на
відділи, тісно співпрацювало з «Просвітою», з Револю
ційною українською партією. Його зібрання часто
проходили в кав’ярні Кіяка на Ринку. Це місце для
зустрічей українських студентів було обране не
випадково. Б. Лепкий називає Кіяка земляком й зазначає,
що в його кав’ярні завжди було багато часописів,
які дозволяли ознайомитися з останніми новинами.
«Настрій там панував також доволі свій. Кождий з нас
хоч на хвилинку забігав до Кіяка, а деякі то таки добре
повисиджували плюшеві канапки у Кіяка. Там то й
був наш «огляд політичний», а також і «новинки»»
[2, с. 13–14].
Окремий, т.зв. «забавовий», гурток Краківської гро
мади відповідав за організацію вечорниць та відпочинок.
Громадівці влаштовували вечорниці й зібрання,
присвячені Т. Шевченку, М. Драгоманову, а також
екскурсії (зокрема, 4 червня 1905 р. була здійснена
спільна прогулянка до Белян біля Варшави) [7, арк. 18].
Бібліотека громади у 1904–05 роках нараховувала
183 книги, з яких 142 були власністю Громади, інші
ж перебували у приватній власності. Деякі часописи
краківські громадівці прагнули передплатити за
зниженою ціною (наприклад «Киевскую старину»), інші
намагалися отримати безкоштовно. Серед передплачених
часописів були: «Санкт–Петербургские ведомости»,
«Киевские отклики», «Свобода», «Воля», «Промінь»,
«Буковина», «Politik» та ін. [7, арк. 18зв]. Однак не
завжди передплачені журнали надходили до замовника
(такий випадок, зокрема, стався з «Киевской стариной»).
Читання відчитів під час зібрань товариства відбу
валися українською мовою. На загальних зборах това
риства «Українська громада» 27 жовтня 1904 року було
прийнято пропозицію, щоб гості могли оголошувати
відчити й іншими мовами [7, арк. 10зв].
2 березня 1905 року відбулися IV загальні
збори «Української громади» [7, арк. 14зв]. На засі
данні Відділу товариства «Українська громада в
Кракові» 3 липня 1905 року постало питання про
подальше існування «Української громади», оскільки
наступного року мала бути відсутньою більша частина
членів товариства [7, арк. 16]. 28 жовтня 1905 року
відбулися чергові загальні збори у краківській кав’ярні
Кіяка. Одним із центральних питань, що обгово
рювалися на зборах, стали політичні події на українсь
ких землях Російської імперії. Діяльність товариства
вирішили продовжувати й надалі. В матеріалах прото
колів, які збереглися в архіві, зауважено, що з деяких
засідань товариства протоколів не залишилося [7,
арк. 20].
Упродовж 1904–05 року в «Українській краківській
громаді» було заслухано 13 рефератів. 18 грудня
1904 року на засіданні Громади виступив професор
Вільного Університету в Парижі Федір Вовк з
доповіддю «Враження з антропологічної поїздки в
східний Бескид». Теми інших рефератів засвідчують
широке коло зацікавлень громадівців українським
та європейським культурним і науковим життям.
Серед них: «Про Білоруську націю», «Про подорож
до Данії», «Про літературні напрями і течії в другій
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половині ХІХ століття в Європі», «Сучасний стан
культурний Галицької України», «Про Козаччину»,
«Про Революційну українську партію», про діяльність
і творчий шлях М. Драгоманова, О. Кобилянської,
Б. Лепкого [7, арк. 17–17зв].
1905–07 роки М. Бажанський називає періодом
занепаду діяльності студентського товариства, а 1907 рік
часом завершення його діяльності [1, c. 48]. Виникнення
наступної організації українських студентів у Кракові
пов’язане, на думку М. Бажанського з утворенням
наприкінці 1911 р. «Академічного Товариства С. У. С. С.
«Українська Громада» в Кракові» [1, c. 48].
Таким чином, осередки, що об’єднали українських
студентів Ягеллонського університету та Краківської
Академії мистецтв «Українська Краківська громада»
діяли у Кракові з кінця 80–х років ХІХ століття. Свою
діяльність члени товариства зосередили на вивченні
українознавчих
праць,
популяризації
української
культури, організації українських вечорниць, збиранні
коштів на підтримку різних політичних та культурно–
освітніх заходів і членів товариства, вшануванні
пам’яті Т. Шевченка та визначних українських громад
ських діячів. Товариство мало значну бібліотеку, яка
нараховувала сотні найменувань, доступних не лише
для членів товариства, але й для інших студентів
Краківського університету. Товариства «Академічна
громада у Кракові» та «Українська Громада в Кракові»
цілком доречно можна об’єднати під загальною назвою
Краківська громада, враховуючи той факт, що діяльність
товариств була близькою за змістом, а окремі їхні
члени входили як до громади 1880–90–х років, так і до
товариства початку ХХ століття. Подальше вивчення
Краківської громади може бути пов’язане з ширшим
залученням джерел особового походження: спогадів
та епістолярної спадщини членів товариств. Окрім
того дослідникам варто зосередити увагу на вивченні
основних етапів роботи Краківської української гро
мади 90–х років ХІХ – початку ХХ століття, її зв’язків
з іншими культурно–освітніми та громадськими органі
заціями, та на підготовці біографічного словника її
членів.
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Ukrainian Hromada in Krakow (1897–1907)
The article touches upon the Ukrainian student organizations in Krakow. It is
generally considered that the Academic Hromada in Krakow had been acting during
1887–1895/97. Thus, as it is stated in the article, another student organization – the
Ukrainian Hromada emerged in Krakow in 1902. The author uses comparative and
prosopographic methods to reveal the structure and membership of the organization.
It is confirmed that the Ukrainian Krakow Hromada of 1902 inherited the traditions
of the Academic Hromada (1887–1895/97) and some of its members had taken part
in the earlier organization. Therefore it is assumed that the term Krakow Hromada
may be applied to both organizations. The author finds out that the Krakow Hromada
ceased to exist in 1907. However a new Ukrainian student organization emerged in
Krakow in 1911.
Keywords: Academic Hromada in Krakow, Ukrainian Hromada in Krakow,
Ukrainian national movement, Austro–Hungarian Empire, Jagiellonian University
student organizations.
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Товариство «Учительська громада»:
особливості створення та напрями
діяльності (1908–1909 рр.)
Проаналізовано передумови створення українського учительського
товариства «Учительська громада», визначено пріоритетні напрями діяльності
організації. Відзначено, що засновниками товариства виступили відомі
громадсько–політичні діячі, науковці, педагоги Галичини та Наддніпрянщини –
Михайло Грушевський, Юліан Романчук, Кирило Студинський, Юліан
Стефанович, Степан Томашівський та ін. Особливу увагу звернено на статутні
завдання організації. Наголошено, що «Учительська громада» створювалася з
метою освідомлення українських педагогів із «новішими здобутками науки»,
організації наукових конференцій, захисту інтересів педагогів перед органами
державної влади, а також налагодження контактів з іншими педагогічними,
учительськими товариствами Австро–Угорщини. Констатовано, що
учительська організація стала вагомим «гравцем» на культурно–освітньому
полі у Східній Галичині, акумулювала у своїх лавах відомих громадсько–
політичних діячів, що дозволило активізувати діяльність у міжвоєнний період
ХХ ст.
Ключові слова: «Учительська громада», Галичина, учитель, Статут,
освіта, школа.

На початку ХХ ст. серед української національно–
свідомої
громадськості
викристалізовується
ідея
створення учительського товариства, основна мета
діяльності якого б полягала у захисті інтересів
українських педагогів в умовах правно–державного
устрою Австро–Угорської імперії. У цей період
більшість учительства середніх шкіл об’єдналося у
Польському педагогічному товаристві («Товариство
школи людовей»), а з 1884 р. – окремі українці–
учителі належали до польського Товариство вчителів
вищих шкіл. З ініціативи Українського педагогічного
товариства (УПТ), у 1908 р. утворена «Учительська
громада», яка відіграла надзвичайно важливу роль в
національно–культурному житті західноукраїнських
земель.
Діяльність українських учительських товариств
Галичини – невідома сторінка української історіографії,
яка тільки в останні десятиліття почала наповнюватися
новими фактами. У працях М. Барної [1], Г. Білавич
та Б. Савчука [2], Н. Кошелєвої [4], І. Курляк [5],
О. Луківа [6], Б. Ступарика [9], В. Чоповського [12]
та ін. вчених у контексті значно ширших проблем
фрагментарно висвітлено окремі аспекти досліджуваної
проблеми. Джерельну основу статті становлять
матеріали Центрального державного історичного
архіву України у Львівській області (ЦДІАЛ України),
матеріали періодичної преси, спогади учителів–членів
учительських товариств. Основна мета розвідки –
охарактеризувати особливості створення та діяльності
«Учительської громади» у перші роки її існування
(1908–1909 рр.).
Ініціював заснування «Учительської громади»
Ю. Стефанович, який разом з О. Прислобським утво
рили установчий комітет, до якого увійшли: о. С. Юрик
(голова), Ю. Стефанович, К. Студинський, С. Томашівсь
кий, В. Щурат. Члени комітету підготували Статут на
основі пропозицій Ю. Стефановича. Тривала й підго
товка до проведення установчих (загальних) зборів орга
нізацій, що відбулися 1 листопада 1908 р. [10, c. 10–15].
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Загальні збори «Учительської громади» викликали
значний суспільний резонанс адже товариство мало
стати важливим чинником культурно–освітнього життя
Галичини. На них зібралося 89 педагогів – здебільшого
учителі середніх шкіл. Збори відкрив і провів відо
мий громадсько–політичний діяч Ю. Романчук, його
заступниками обрано о. О. Стефановича і Р. Пер
фецького, секретарями – Т. Гозу і С. Лещія. Перший
голова «Учительської громади» М. Грушевський
підкреслив, що товариство «метою своєю постановила:
згуртувати й організувати українські сили шкіл вищих,
та силами їх і всіх інтересованих розвоєм української
школи вияснити сучасне становище середніх і вищих
шкіл української території… та працювати для націо
налізації школи середньої і вищої, так само як і вищої»
[10, c. 12].
Учасники перших загальних зборів акцентували,
передусім, на шкільних справах. Установчі збори:
доручили новообраному Головному виділу допомагати
діяльності сеймових послів в підготовці інтерпеляцій
в освітній сфері; підготувати відповідні петиції про
заснування державних гімназій в Бережанах, Рогатині,
Самборі, Стрию і Яворові; «домагатися» зміни філій
гімназій у Львові і Перемишлі на самостійні; «теле
графічно» вимагати від президента Ради Міністрів
«безпроволочного відкриття гімназії у Вижниці» [10,
c. 15].
Збори схвалили проект Статуту, підготовлений
«Комітетом п’ятьох». Статут визначив мету товариства:
«Дбати перш усього про розвиток і добро вищих шкіл
(під цією назвою розуміли середні і високі школи),
далі виховувати молодь, дбати про добро вчителів і їх
родини» (таке формулювання, зокрема, прозвучало у
доповіді О. Прислоцького) [10, c. 16–22].
Відповідно до Статуту, товариство створювалося
для «підпирання всіх справ, що мають на меті розвій
і добро вислих шкіл» [8, c. 1]. Не менш важливе
завдання організації – (а) «взаємне познайомлюванє
з новішими здобутками науки, взаємне подаванє
собі помічень і досвідів з учительської діяльності»;
(б) «познайомлюванє загалу суспільности зі справою
вислих шкіл і здобутками науки» [8, c. 1].
Реалізовувати окреслені завдання товариство пла
нувало шляхом: обговорення «педагогічно–дидактичних
справ» на з’їздах («сходинах»); організації публічних
конференцій; видавництва часописів, підручників,
наукової літератури; надсилання петицій до центральних
та місцевих органів влади; налагодження контактів з
іншими педагогічними, учительськими товариствами
Австро–Угорщини та ін. [8, c. 1].
Члени товариства поділялися на звичайних та почес
них. Якщо звичайним членом товариства міг стати будь–
який викладач вузу або ж учитель гімназії / фахової
школи, то почесних – «без будь якої дискусії» обирали
на загальних зборах з–поміж «людей заслужених» за
поданням Головного Виділу не пізніше ніж за два тижні
до початку такого з’їзду [8, c. 2].
Членство в організації припинялося у випадку:
добровільного виходу з організації; у випадку відмови
від сплати членських внесків упродовж року; виклю
чення двома третинами голосів Головного виділу за
«нечесний поступок або діланє на шкоду Товариства»
[8, c. 2]. Водночас члени «Учительської громади» мали
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право: брати участь у загальних зборах товариства,
а також у роботі місцевих філій; бути обраними до
складу Головного виділу та інших керівних структур, які
створювалися при товаристві; виступати із поданнями у
місцевих філіях та загальних зборах організації тощо [8,
c. 2].
Керівним органом «Учительської громади» був
Головний виділ, який очолював обраний на загальних
зборах голова. До його складу входили також 6 членів та
3 заступники (загалом 7 членів і 3 заступники). Голова
виділу скликав засідання Виділу. Право позачергового
засідання Виділу надавалося також 4 його членам. У
випадку відсутності голови товариства, усі обов’язки
покладалися на його заступника. З–поміч членів
Головного виділу обиралися також секретар та скарбник.
Виділ скликався не рідше одного разу в місяць [8, c. 3].
Головний виділ «Учительської громади»: «завідував»
фондами товариства; «роздавав» допомоги і стипендії
членам організації; «полагоджував всі біжучі рахунки»;
«предкладав в міру потреби свої внесення під розвагу
загальним зборам і з’їздові відпоручників»; видавав
відповідні доручення філіям і місцевим гурткам тощо [8,
c. 3].
Останньою інстанцією та «найвисшою властю»
були загальні збори «Учительської громади». Вони
скликалися раз на два роки, а при потребі – частіше
на вимогу Головного виділу або письмового звернення
25 членів організації (позачергові загальні збори). У
роботі загальних зборів товариства могли брати участь
всі члени «Учительської громади», яким надавалося
право «рішаючого голосу». Рішення ухвалювалися
простою більшістю голосів. Для зміни статуту та
внесення змін до базових нормативно–правових актів,
рішення мало набрати дві третини голосів присутніх [8,
c. 4].
Загальні збори «Учительської громади»: схвалю
вали / не схвалювали звіт Головного виділу; обирали
почесних членів товариства; обирали членів Головної
ради та Ревізійної комісії (3 члени і заступник);
«полагоджувати справи», запропоновані Головним
виділом або ж з’їздом від поручників; схвалюють зміни
до Статуту та інших документів та ін. [8, c. 5].
Товариство могло створювати філії. Для її
уконституювання необхідно було у кожній з місцевостей
зібрати не менше 10 учителів або викладачів ВНЗ. Філії
«Учительської громади» мали право: організовувати
«відчити» і публічні дискусії; організовувати бібліотеки,
архіви, мати інші матеріально–технічні засоби для
своєї діяльності; вибирати від поручників на з’їзд від
поручників та загальні збори товариства; виконувати
доручення Головного виділу.
Філією керував голова та Виділ (4 члени та
заступник). Голова філії (обирали загальні збори),
скликав засідання Виділ філії, а у випадку його
відсутності – його заступник. Засідання мали
проводитися щомісяця за винятком липня та серпня.
«Важнійші постанови» приймалися на засідання
Виділу філії за участю не менше 3–х її членів. До його
компетенції належав також прийом членів до місцевої
організації [8, c. 6].
Щороку мали відбуватися загальні збори філії, на
яких схвалювавася / не схвалювався звіт з її діяльності.
Збори також обирали новий склад Виділу філії та

29

Випуск 124

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

схвалювали основні напрями її діяльності. Усі важливі
рішення ухвалювалися за умови простої більшості
голосів. Додамо, що філія могли залишити «на свої
потреби» 25% членських внесків (8 крон), інші кошти
Виділ надсилав Головному виділу. Також Виділ філії
зобов’язувався що три місяці надсилати звіт Головному
виділу, в якому би відображалось її матеріальний стан та
«членський рух» [8, c. 7].
У 1908–1909 рр. найважливішим завданням «Учи
тельської громади» залишалася організаційна розбудова
товариства, а саме створення філій у містах Галичини,
де були осередки середньошкільних учителів. Уже
в 1909 р. утворено 5 філій: Бережанах (7 лютого),
Коломиї (15 лютого), Тернополі (27 березня), Пере
мишлі (27 березня), Станиславові (13 листопада).
Наступного року – ще три (Стрию, Сокалі і Рогатині),
у 1912 р. – Городенці, Яворові і у Львові. Загалом,
напередодні Першої світової війни функціонувало
10 філій «Учительської громади» [10, c. 24–32].
Динамічно зростала й чисельність організації.
Наприкінці 1908 р. до товариства вступили 298 учи
телів, у 1909 р. «Учительська громада» нараховувала
314 членів, 1911 р. – 398. За невеликим винятком
членами товариства були вчителі середніх і «високих»
шкіл, яких в Галичині було понад 550 (поза
«Учительською громадою» залишалося 150 учителів).
Щоб посилити вплив на учительство краю, Головний
виділ розіслав до членів і прихильників товариства
питальник (квестіонар), в якому запитував дати відповіді
на запитання, які торкалися наповнення державних
гімназій з українською мовою викладання, кількість
учительських посад, учнів тощо. Однак, далеко не усі
середні школи відгукнулися на ініціативу Головного
виділу [10, c. 12–24].
Згідно з рішенням установчих зборів, у 1909 р.
«побачив світ» перший номер друкованого товариства
«Учительська громада» – «Наша школа». Делегат
Товариства ім. Сковороди у Чернівцях обіцяв, що це
товариство покриє четвертину видатків на часопис.
Редакційний комітет обрано у складі: В. Левицького,
С. Рудницького, С. Томашівського, В. Щурата.
Головним редактором обрано І. Кревецького, який
редагував «Нашу школу» упродовж чотирьох років.
Часопис ставив завданням «згуртувати і зорганізувати
українські вчительські сили вищих шкіл та спільними
силами всіх заінтересованих розвоєм української школи
вияснити сучасне становище середніх і вищих шкіл
української території, їхні хиби й недостачі з загально–
дидактичного й педагогічного погляду і спеціально
українського, національного становища та працювати
для націоналізації середньої й вищої так само, як і
нижчої школи…» [7, c. 4].
У цьому виданні друкувалися шкільнополітичні,
педагогічні і наукові статті, бібліографія і хроніка
діяльності «Учительської громади». Від 1912 р. публіку
валися також комунікати Краєвого шкільного союзу.
Найцікавішими, на нашу думку, були видання 1909 і
1912 рр. – у ці періоди переважали статті загально
наукового характеру, натомість статей з методики навчання
практично не було. Чи не найбільше уваги присвячено
шкільним підручникам і програмам навчання [7, c. 4].
1 листопада 1909 р. відбулися надзвичайні загальні
збори «Учительської громади», які «підвели риску»
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під її першим роком існування. На загальних зборах,
Головний виділ на чолі з М. Грушевським «здав звіт» із
своєї діяльності, обговорив із делегатами перспективні
напрями діяльності. Наголошено, що упродовж звітного
періоду «Учительська громада» намагалася: призначити
окремого референта для українських шкіл при
Міністерстві; збільшити максимально кількість дівчат–
гімназисток з 5 до 40%, оскільки не існувало жодної
державної української жіночої гімназії; направити
«учительські сили» до державної семінарії в Бережанах;
організувати українознавчі курси для підофіцерів за
ініціативою Перемиської філії та ін. [11, арк. 33].
Дискусії над головними принциповими питаннями
(шкільний закон 1869 р., польська урядова мова в
гімназіях з української мовою навчання та ін.) мали
здебільшого тільки теоретичне значення. На жаль,
постійні зусилля «Учительської громади» для розбудови
і забезпечення українських середніх шкіл підручниками
практичних (реальних) результатів не принесло. Жодна з
вимог товариства не була реалізована, тому його лідери
згодом пішли шляхом заснування приватних середніх
шкіл [10, c. 15]. У питанні реорганізації реальних шкіл
і зрівнянні їх у правах з гімназіями, Головний виділ
виступив проти єдиного підпорядкування Краєвій
шкільній раді.
Члени товариства зауважили, що їх зусиллями,
спільно з іншими національно–культурними органі
заціями, у 1908–1909 рр. у Яворові і Рогатині органі
зовано приватні гімназійні курси (головами філій УПТ
працювали відповідно о. О. Ваньо і С. Городецький). У
вересні 1909 р. Головний виділ «Учительської громади»
вирішив взяти під свою опіку ті гімназії, які цього
вимагали, а також розпочав направляти «учительські
сили» у приватні гімназії, приймав звідомлення про
їх стан та вів нагляд за станом навчання. Для гімназій
в Рогатині і Яворові, якими товариство найбільше
опікувалося, Головний виділ товариства домагався права
прилюдності [2, c. 58].
Наприкінці 1909 р. у Львові відбулася нарада
у справі навчання української мови у гімназіях з
польською мовою викладання. І. Брик виголосив
реферат «Про стан навчання української мови у
польських гімназіях і проект навчального плану».
Нарада ухвалила резолюції, в яких ствердила: обидві
краєві мови повинні бути обов’язковими у навчанні
в гімназіях; у перехідний період для учнів–поляків
навчання української мови мало мати не завжди
обов’язковий характер, а для учнів–українців –
обов’язковий; навчання української мови повинно
сприяти вивченню української історії і літератури [2,
c. 59; 6, с. 170].
Важливий
напрям
діяльності
«Учительської
громади» – боротьба за уконституювання в Галичині
приватного середнього шкільництва. Заходи у цьому
напрямі проводилася дещо хаотично, зважаючи на
розрізнені дії українських національно–культурних
товариств, проте в багатьох містах краю було утворено
шкільні комітети, які «брали ініціативу в свої руки».
Окреслений напрям роботи потребував координації
під одним проводом. Ідею підтримано на засіданні
Ширшого народного комітету УНДП у грудні 1909 р.,
а 31 грудня того ж року о. О. Ваньо охарактеризував
ситуацію на засіданні Головного виділу «Учительської
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громади». Підтримуючи заснування приватних гімназій
він підкреслив: «Ніяка державна школа, хоч би й
обсаджена своїми вчительськими силами, не зможе
заступити своєї народної приватної інституції» [2, c. 70].
Очолити цей напрям роботи, на думку промовця,
мав окремий шкільний комітет (т.зв. окрема українська
«едукаційна комісія»), до складу якої б увійшли
представники учительських, національно–культурних
товариств, які до 1909 р. займалися шкільними проб
лемами, а також представники українських приватних
гімназій. У підсумку, 22 січня 1910 р. з ініціативи
Української народно–демократичної партії (УНДП)
утворено Краєвий шкільний союз, до якого увійшли
представники партії, Наукового товариства ім. Шевченка
(НТШ), УПТ, «Учительської громади», «Дністра»,
«Союзу кредитового і господарського» і комітетів, які
утримувала гімназія [4, c. 108–113].
Головний виділ «Учительської громади» поставився
до новоутвореного Краєвого шкільного союзу надзви
чайно прихильно. Безпроблемно відбулося розме
жування повноважень організацій: до компетенції «Учи
тельської громади» належало призначення управителів
і учителів гімназії, педагогічний нагляд за діяльністю
гімназій, до Краєвого шкільного союзу – усі інші
питання, передусім матеріальне забезпечення гімназій
[4, c. 108–113].
Таким чином, у 1908 р. в Галичині зусиллями
національно–свідомої громадськості засновано това
риство «Учительська громада». В умовах польсько–
українського протистояння в регіоні та полонізації
системи освіти, члени учительської організації небезус
пішно намагалися: посилити зв’язок «Учительської
громади» з Австрійським союзом учителів середніх
шкіл; змінити утраквістичні гімназії у Стрию та
Бережанах на українські; вносити петиції до місцевих
органів влади у випадку «покривдження кого небудь з
членів»; засновувати наукові гуртки для українських
учнів; пропагувати ідею створення «вакаційних осель»
для бідних учнів; домогтися від Краєвої шкільної
ради рішення про святкування свята «Свободи» у всіх
українських гімназіях; запровадити в українських
гімназіях каси ощадності [3, c. 2–5].
Список використаних джерел
1. Барна М. Розвиток педагогічної освіти в Галичині (1772–
1939 рр.) / М. Барна // Рідна школа. – №7–8. – С.33–48.
2. Білавич Г. Товариство «Рідна школа» (1881–1939 рр.) /
Г. Білавич, Б. Савчук. – Івано–Франківськ, 1999. – 208 с.
3. Звіт з діяльности Головного Виділу товариства українських
учителів середніх і вищих шкіл «Учительська Громада» у Львові
за час від 21.ХІ.1910 до 2.ХІ.1912 р. – Львів, 1912. – 14 с.
4. Кошелєва Н. Організація українського вчительства у
Східній Галичині в 1881–1914 роках / Н. Кошелєва // Вісник
Львівського університету. Серія історична. – Львів, 1998. –
Вип.33. – С.108–113.
5. Курляк І. Народне шкільництво у Галичині (друга половина
ХІХ – початок ХХ ст.) / І. Курляк // Педагогіка і психологія. –
1995. – №1. – С.144–151.
6. Луків О. Розвиток стурктури польських і українських
освітніх закладів у Східній Галичині (1900–1933 рр.) / О. Луків //
Slaliva Tarnopolensis. – Тернопіль, 1996. – С.168–178.
7. Наші завдання // Наша школа. – 1909. – Зш.1. – С.4.
8. Статут товариства «Учительська громада». – Львів, 1910. –
С.1.
9. Ступарик Б. Підготовка учителів в Галичині у ХІХ ст. /
Б. Ступарик // Вісник Тернопільського експерементального
інституту педагогічної освіти. – 1995. – №1. – С.45–55.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 124

10. Терлецький О. Історія «Учительської громади» (1908–
1933) / О. Терлецький // Двадцятип’ятиліття товариства «Учи
тельська громада»: ювілейний альманах. – Львів, 1935. –
С.3–48.
11. Центральний державний історичний архів України у
Львівській області. – Ф.358. – Оп.1. – Спр.1253.
12. Чоповський В. Будителі національного духу. Діяльність
культурно–освітніх товариств «Просвіта» та «Рідна школа» на
західноукраїнських землях (друга половина ХІХ ст. – 20–30–ті
роки ХХ ст.) / В. Чоповський. – Львів, 1993. – 63 с.
13. Ющишин І. Організація українського вчительства в
Австрії до європейської війни / І. Ющишин // Вільна українська
школа. – Київ, 1918. – Вип.5–6. – С.33–42.

References
1. Barna M. Rozvytok pedahohichnoyi osvity v Halychyni (1772–
1939 rr.) / M. Barna // Ridna shkola. – №7–8. – S.33–48.
2. Bilavych H. Tovarystvo «Ridna shkola» (1881–1939 rr.) /
H. Bilavych, B. Savchuk. – Ivano–Frankivs’k, 1999. – 208 s.
3. Zvit z diyal’nosty Holovnoho Vydilu tovarystva ukrayins’kykh
uchyteliv serednikh i vyshchykh shkil «Uchytel’s’ka Hromada»
u L’vovi za chas vid 21.ХI.1910 do 2.ХI.1912 r. – L’viv, 1912. –
14 s.
4. Koshelyeva N. Orhanizatsiya ukrayins’koho vchytel’stva u
Skhidniy Halychyni v 1881–1914 rokakh / N. Koshelyeva // Visnyk
L’vivs’koho universytetu. Seriya istorychna. – L’viv, 1998. – Vyp.33. –
S.108–113.
5. Kurlyak I. Narodne shkil’nytstvo u Halychyni (druha polovyna
ХIХ – pochatok ХХ st.) / I. Kurlyak // Pedahohika i psykholohiya. –
1995. – №1. – S.144–151.
6. Lukiv O. Rozvytok sturktury pol’s’kykh i ukrayins’kykh
osvitnikh zakladiv u Skhidniy Halychyni (1900–1933 rr.) / O. Lukiv //
Slaliva Tarnopolensis. – Ternopil’, 1996. – S.168–178.
7. Nashi zavdannya // Nasha shkola. – 1909. – Zsh.1. – S.4.
8. Statut tovarystva «Uchytel’s’ka hromada». – L’viv, 1910. –
S.1.
9. Stuparyk B. Pidhotovka uchyteliv v Halychyni u ХIХ st. /
B. Stuparyk // Visnyk Ternopil’s’koho eksperemental’noho instytutu
pedahohichnoyi osvity. – 1995. – №1. – S.45–55.
10. Terlets’kyy O. Istoriya «Uchytel’s’koyi hromady» (1908–
1933) / O. Terlets’kyy // Dvadtsyatyp’yatylittya tovarystva «Uchy
tel’s’ka hromada»: yuvileynyy al’manakh. – L’viv, 1935. –
S.3–48.
11. Tsentral’nyy derzhavnyy istorychnyy arkhiv Ukrayiny u
L’vivs’kiy oblasti. – F.358. – Op.1. – Spr.1253.
12. Chopovs’kyy V. Budyteli natsional’noho dukhu. Diyal’nist’
kul’turno–osvitnikh tovarystv «Prosvita» ta «Ridna shkola» na
zakhidnoukrayins’kykh zemlyakh (druha polovyna ХIХ st. –
20–30–ti roky ХХ st.) / V. Chopovs’kyy. – L’viv, 1993. – 63 s.
13. Yushchyshyn I. Orhanizatsiya ukrayins’koho vchytel’stva
v Avstriyi do yevropeys’koyi viyny / I. Yushchyshyn // Vil’na
ukrayins’ka shkola. – Kyyiv, 1918. – Vyp.5–6. – S.33–42.
Wowk L. G., Director of Lviv Medical Center College
of Postgraduate Education, applicant of the Center
for Research Ukrainian–Polish relations Ivan Krypiakevych
Institute of Ukrainian Studies of the National Academy of Sciences
of Ukraine (Ukraine, Lviv), medcolpo@gmail.com
Organization «Uchitels’ka gromada»:
features f creation and directions of activity (1908–1909)
The prerequisites for the creation of the Ukrainian Teachers’ Community
«Uchitels’ka gromada» the analyzed, priorities of the organization the defined.
It was noted that the founders of the company were well–known public–political
figures, scientists, teachers of Galicia – M. Hrushevsky, J. Romanchuk, K. Studinsky,
J. Stefanovich, S. Tomashivsky and others. Particular attention is paid to the
statutory tasks of the organization. It was pointed out that the «Uchitels’ka
gromada» was created with the purpose of educating Ukrainian educators about
«newer achievements of science», organizing scientific conferences, protecting
the interests of teachers towards state authorities, and establishing contacts with
other Austro–Hungarian teaching and learning associations. It was stated that the
teacher’s organization became a significant player in the cultural and educational
field in Eastern Galicia, accumulated in its ranks famous social and political
figures, which allowed to intensify activity in the interwar period of the twentieth
century.
Keywords: «Uchitels’ka gromada», Galicia, teacher, statute, education, school.
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Взаємини України з Францією
Великою Британією за Центральної Ради
(1917–1918 рр.): становлення і розлад

Висвітлюється перебіг становлення та причини розладу політичних,
міждержавних і дипломатичних відносин України за Центральної Ради УНР
із Францією та Великобританією у наприкінці 1917 – на початку 1918 років.
Ключові слова: історія дипломатії, українсько–французькі відносини,
українсько–британські відносини, УНР, Центральна Рада.

Лютий 1917 року видався для долі народів
Російської імперії переломним. Не стало царської
імперії Романових – «в’язниці для народів», які поволі
почали здобувати не лише власні громадянські, але й
національні права і свободи. Тим часом до кінцевої
декади добігав третій рік Світової війни1. Українська
Центральна Рада, яка з березня 1917 р. очолила
національно–політичний рух свого народу, попри
перебування в революційній ейфорії, дуже швидко
зіткнулася з кризовими явищами, що десятиріччями
накопичувалися в країні й особливо загострилися
внаслідок військових і революційних подій. Чи
не найскладнішою проблемою стала відсутність в
розпорядженні щойно створеного в червні 1917 р.
українського уряду – Генерального секретаріату –
грошових коштів. Від їх наявності залежав перебіг
відродження практично всіх сфер як національного
культурно–духовного життя, так і вітчизняного
господарства.
Стоячи на ґрунті автономо–федералізму провідники
Центральної Ради протягом усього 1917 року не
наважувалися перебрати від Петрограда в свої руки
хоча б частину фінансово–економічного суверенітету,
натомість безперестанно надсилали своїх делегатів–
урядовців до Тимчасового уряду з проханнями, згодом –
з вимогами, асигнації грошової маси в розпорядження
української крайової влади. Отримував Київ, натомість,
лише крихти, яких не вистачало навіть на налагодження
адміністративної влади на Київщині. Коли ж в
російській столиці стався жовтневий переворот і владу
в Петрограді захопили більшовики, грошовий зашморг
і зовсім загрожував поховати зародки української
державності2.
1
28 червня 1914 р. в Сараєво, столиці анексованої 1908 р.
Австро–Угорщиною Боснії і Герцеговини, було вбито спадкоємця
австро–угорського престолу Франца–Фердинанда (нар. 1863 р.),
небіжа імператора Франца–Йосипа І, та його морганічну
дружину – чеську графиню Софію Хотек фон Гогенберг (нар.
1868 р.). Стріляв 19–річний серб Гаврило Принцип, член
таємної націоналістичної організації «Чорна рука». Його постріл
спровокував початок І Світової війни. 4 липня 1914 р. австро–
угорський уряд висунув урядові Сербії нездоланні вимоги, щоб
потім «приступити до радикального вирішення питання шляхом
військового втручання».
2
Погляд автора на взаємини Центральної Ради та уряду
УНР з Тимчасовим урядом і Радою народних комісарів РСФРР
у 1917 р. дивіться у: Гай–Нижник П. П. Українська дипломатія
й міжнародна фінансова політика урядів Центральної Ради,
Української Держави (Гетьманату) та Директорії УНР (1917–
1922 рр.). – К.: Дуліби, 2016. – 532 с.
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Ані проголошена в листопаді 1917 р. ІІІ–м Універ
салом фактична самостійність УНР (федеративний
статус в небільшовицькій Російській Республіці), ані
перші кроки в напрямкові становлення національної
фінансової системи не могли виправити ситуацію. Адже
і на створення фінансової системи, і на налагодження
податкових зборів, із започаткуванням випуску власних
грошових знаків, також потрібні були кошти. Кошти
термінові і немалі.
Саме в цей скрутний час вперше спостерігається
зближення
Української
Народної
Республіки
з
Республікою Французькою на офіційно–дипломатичному
рівні, а приводом для налагодження контактів стала
українська грошова проблема (для України) і питання
збереження обороноздатності Східного фронту Першої
Світової війни (для Франції). 4 листопада 1917 р.
Генеральний секретаріат УНР був поставлений до
відома, що французький генерал Ж. Табуї, який у
лютому 1917 р. був направлений у штаб російського
Південно–Західного фронту (Кам’янець–Подільський)
для підтримування зв’язку з французькою місією в
Румунії, «дуже цікавиться [більшовицьким] переворотом
на Україні, вітає федеративну Україну, але боїться
австрійського впливу [на Центральну Раду]» [25,
арк. 13].
Коли ж в листопаді 1917 р. український генеральний
секретар фінансових справ М. Туган–Барановський
перебував в Петрограді із завданням в черговий раз
домогтися від Тимчасового уряду асигнації коштів
для України, саме відбувся більшовицький переворот і
ситуація з розв’язанням «фінансового питання» зависла
в повітрі. У цей час українського міністра й запросив до
себе французький посол в Росії Ж. Нуланс. Зазначивши,
що «у Франції з глибоким співчуттям ставляться до
українського руху», посол запропонував Центральній
Раді фінансову допомогу у вигляді грошової позики
[9, c. 178]. Утім, здійснити її Франція хотіла б не
державним шляхом, а приватним, про що М. Туган–
Барановський й повідомив листом голову Генерального
секретаріату В. Винниченка [9, c. 178]. Голова уряду, в
свою чергу, зачитав отриманий лист на засіданні свого
Кабінету 1 грудня 1917 року. Київські можновладці
досить прохолодно поставилися до пропозиції, та все
ж таки ухвалили доручити М. Туган–Барановському
«розробити план фінансових операцій між Україною і
Францією» [29, арк. 49].
Цікавою з цього приводу є реакція на перспективу
отримання Україною грошової позики від Франції
близької до Центральної Ради, зокрема до партії
соціалістів–федералістів (УПСФ), київської «Нової
Ради», яка у статті «Міжнародня економічна політика
України» також доволі негативно поставилася до
цієї пропозиції. Газета розгледіла в цьому намірі
прошуки капіталістів, «які охотяться вкласти свої
гроші в промислові підприємства на Україні» [16].
«Глибоке спочуття розшифровується простісінько в
глибокий матеріяльний інтерес капіталістичної Франції
до тих можливостей, які відкриваються Україні з
проголошенням Української Республіки. На превеликий
жаль, – докоряла далі «Нова Рада», – доводиться
трохи поворушити політичну пам’ять і знайти там
таку дрібничку з недавнього минулого, що Франція у
свій час, коли її моральний інтерес до України мав би
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величезне значіння, нічим не виявила спочуття до нашої
долі. Тому це дає нам право перевести мову із сфери
платонічних і моральних виразів на ґрунт простого
обрахунку» [16].
Якими ж, власне, були ці «обрахунки» французького
уряду? Звичайно ж зацікавленість Франції як однієї
з провідних країн Згоди Україною не виникла
несподівано в листопаді 1917 року, а тим паче не мала
під собою доброчинних підстав. Та чи можливо це у
великій політиці взагалі, ще й в часи знекровлюючої
довготривалої світової війни?
Немає сумніву, що інтерес країн Антанти взагалі,
і Франції зокрема, був суто прагматичний. І причин
цьому було чимало. Наведу, принаймні, кілька з них:
– прагнення зберегти єдину державну Росію,
яка мала б спроможність й на далі вести війну проти
країн Почвірного блоку і тим самим виконувати свої
союзницькі зобов’язання;
– теренами України простягнулася довжелезна
східна лінія європейського протистояння на світовому
бойовищі (Південно–Західний та Румунський фронти);
– на серпень 1917 р. у складі російської армії
було до 27 українізованих дивізій [17, c. 606], від яких
значною мірою залежали хоч і не переможні на разі дії у
війні, то принаймні утримання на сході Європи значної
сили військ супротивника;
– в українську (переважно важку) промисловість
свого часу було вкладено велику частку західноєвро
пейського капіталу.
Тож для Франції та інших країн Антанти було
важливим ще й не допустити потрапляння України під
вплив воюючих з ними центральноєвропейських держав.
Крім того, серед країн Згоди саме на Францію
було покладено завдання опікуватися збереженням
антантофільської позиції серед політичних кіл України.
Ще 23 грудня 1917 р. між Францією та Великобританією
було укладено угоду про поділ колишньої Росії на «зони
впливу»: французька визначалася на захід від риски:
Керченська протока – гирло Дону – Дон – Царицин;
англійська – на схід від неї. Більш того, до французької
зони було включено ще й Польщу, а до англійської –
узбережжя Білого моря та Прибалтику [19, c. 102].
Виявлятися ж ця зацікавленість почалася не з
листопада 1917 р., як стверджувала вищенаведена
стаття «Нової Ради», а щонайменше з літа того року.
Ще в липні 1917 р. журналіст–міжнародник Ж. Пелісьє,
француз, що, за словами першого міністра (генсека)
закордонних справ УНР О. Шульгина, «вперше щиро
і з бажанням дізнатися правду дійшов до нашого
руху» [24, c. 56], заходився нав’язувати контакти між
керівництвом Центральної Ради та посольством Франції
у Росії. 10 вересня 1917 р., за посередництва Ж. Пелісьє,
у Петрограді відбулася перша зустріч представників
України і Франції – генерального секретаря із
міжнародних справ О. Шульгина з французьким послом
в Росії Ж. Нулансом [34, c. 73]. Цілком логічним й,
гадаю, очікуваним було прохання О. Шульгина про
політичну підтримку позиції Центральної Ради з боку
держав Антанти, як і закономірною – дипломатично
тактовна відмова Ж. Нуланса, який, швидше, мав за
мету лише для початку ознайомитися з ідеологією,
намірами та рівнем потужності українського руху в
Росії. Тож французький посол, який жваво зацікавився
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подіями в Україні, тим не менш відмовився в них
втручатися, апелюючи тим, що то є внутрішньою
справою Росії [39, c. 98].
Саме з того часу військові та дипломати Антанти
починають відвідувати Україну, зустрічатися з окре
мими політичними діячами, членами Центральної
Ради та Генерального секретаріату, активістами і
провідниками українських політичних партій. До цієї
справи підключилися й англійці, які командирували
до Києва представника посольства Великобританії в
Петрограді проф. Піре, головною метою якого було
зібрання відомостей щодо становища на Південно–
Західному фронті. Тож усіма подібними гостями
збиралася інформація про перебіг та можливий розвиток
української революції, стан збройних сил тощо [18,
c. 57–69]. Тоді ж, як зазвичай заведено у подібних
сферах, до справи було залучено й гроші.
Фінансові вкладення були, але на приватному рівні.
Так, наприклад, за антантофільські публікації грошові
виплати отримали ряд членів Центральної Ради, а
через одного з лідерів УСДРП М. Порша на підтримку
центрального органу української соціал–демократії
«Робітничої газети» було передано 10 тисяч рублів
[10, c. 126]. Подібний «контракт» було підписано
також і з керівником київських «Последних новостей»
Брайтманом [11, c. 158]. «Ці дві газети, – зазначав у
своєму звіті генерал Ж. Табуї, – згодилися з допомогою
сум, які коливалися від 10 до 20 тис. рублів на місяць,
точно дотримуватися наших [французьких – П. Г.–Н.]
директив і друкувати на їхніх шпальтах всі статті, які ми
бажаємо» [11, c. 158].
Згадуваний мною вище французький журналіст–
міжнародник Ж. Пелісьє, який водночас, до речі,
був ще й членом Палати депутатів, відвідав Україну
ще y серпні 1917 р. Вважається, що він фактично
виконував розвідувальну місію в Україні [3, c. 41].
Ж. Пелісьє було зібрано багато відомостей про
становище в Україні, які він 15 вересня 1917 р.
надав послу Франції в Росії Ж. Нулансу у вигляді
змістовного інформаційно–аналітичного звіту щодо
українських справ на 27 сторінках, з доданням цілої
низки важливих документів на 120 сторінках [3, c. 41].
Разом з тим, поширювана ним у Франції інформація
про Україну розвіювала упередження місцевої преси
та політикуму, що у шатах Центральної Ради в Києві
діє «банда фанатиків без усякого видиву, яка руйнує
край в інтересах Німеччини» [9, c. 174] і дедалі більше
переконувала, що в Києві формується така державна
сила, яка спроможна буде протистояти німецькому
мілітаризмові.
Безпосередньо у Києві за розвитком подій стежив
представник французького уряду при штабі Південно–
Західного фронту генерал Ж. Табуї. Він залишився в
українській столиці з вересня, коли прибув у Росію у
складі французької військової місії на чолі з генералом
Нісселом й вперше вони зустрічалися з членами
Генерального секретаріату під час візиту до Києва [37,
c. 26]. 9 жовтня 1917 р. Ж. Табуї разом з полковником
Перльє мав майже двогодинну зустріч з генеральним
секретарем військових справ С. Петлюрою та членами
президії Генерального військового комітету України [9,
c. 175]. Французькі представники цікавилися питанням
українізації армії й широким колом проблем у воєнній
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площині як з політичного спектру, так і з військового
боку [20].
Після проголошення Центральною Радою ІІІ Уні
версалу 20 листопада 1917 р., Україна де–факто
оголосила себе незалежною державою, і хоча де–
юре все ще залишалася у федеративній спілці з
демократичною Росією, її військово–політичні акції
в міжнародній політиці значно зросли. Надто, коли
західним союзникам стало відомо про більшовицькі
перемовини з німцями та австро–угорцями, а отже й
цілком очікуваний вихід Росії з війни та погіршенням
становища на фронтах, коли перед державами Згоди,
як зазначав радник президента США Ч. Сеймур,
«проблема тепер була не в тому, яким чином найкраще
розбити Німеччину – проблема була в тому, як уникнути
поразки» [1, c. 151]. Отже, виразний акцент нової
російської (більшовицької) влади на шлях до замирення
з австро–німцями і турками на східно–європейських
театрах воєнних дій та фактичне усамостійнення
України після ІІІ Універсалу Центральної Ради,
змушувало політикум держав, що перебували за
західною лінією фронту, більш ґрунтовно глянути на
Київ як на чинник, що набуває окремої ваги і в долі
такої любої західноєвропейським столицям єдиної Росії,
і в перебігу, власне, самої Світової війни.
До встановлення тісних контактів з урядом
УНР Францію та Велику Британію заохочувала
й преса цих країн. Характерними є, наприклад,
наступні витяги з тогочасних часописів, як: «На
сході Європи народжується нова сила – Україна»
(«L’Est Republicain»); або: «Чи можна ще говорити
про Росію? Успіх більшовиків, здається, знищив
єдність Росії. Є чутки, що Україна проголосила свою
незалежність. Тимчасово? Можливо, але коли вона
існує, вона є фактом, а наша політика мусить зважати
на факти... Цілком природно, що Українська Автономія
перетворюється в незалежність; з того часу, як
«Великоросія» зріклася своєї державності, «Малоросія»
стає державою. Наша політика мусить це взяти під
увагу, якщо не хоче повторювати помилок минулого»
(«Temps») [22, c. 236]. Відповідні органи країн Антанти
зважили і на цей факт.
Тож
французько–англійські
емісари
відчутно
пожвавили свої дії. Відбулася низка зустрічей із
ключовими українськими урядовцями: військових
справ – С. Петлюрою, міжнародних справ –
О. Шульгиним та фінансових справ – М. Туган–
Барановським [29, арк. 33, 35, 49–50]. Так, як вже
згадувалося, Ж. Нуланс при зустрічі з М. Туган–
Барановським запропонував Центральній Раді фінансову
допомогу у вигляді грошової позики [9, c. 178], про
що той i повідомив листом голову Генерального
секретаріату В. Винниченка [9, c. 178]. Не зволікаючи,
26 листопада того ж року, С. Петлюру відвідали
англійський полковник Чарльз та французькі полковники
Гравьє і Перльє. Наприкінці листопада 1917 р. фран
цузький генерал Ж. Табуї, у супроводі англійського
майора Фіцвільямса, наніс візит генеральному
секретареві міжнародних справ УНР О. Шульгину,
якому зокрема заявив, що Франція із союзниками мають
велику симпатію до України, а позаяк «будування
нової республіки, та ще й серед таких обставин, є
справа нелегка, союзні правительства пропонують
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свою допомогу і запитують, що саме потрібно Україні,
і чим вони можуть бути корисні» [9, c. 175; 24, c. 56].
Допомога могла б бути на вибір: чи то технічна, чи
грішми, чи навіть крамом. Цілком очевидно, що час
відвідин Ж. Табуї О. Шульгина в Києві з запитом про
можливу допомогу з боку союзників і пропозиція
надання французької грошової позики Ж. Нулансом
М. Туган–Барановському в Петрограді збігаються зовсім
не випадково.
У цьому контексті цілком логічним є форсування
теми про грошову допомогу Україні з боку Антанти
для заохочення Центральної Ради залишатися якщо не
активною учасницею бойових дій на східному фронті,
то принаймні надійним подразником та стримуючим
фактором для німецьких та австро–угорських військ.
Тож 1 грудня 1917 р., під час чергових відвідин Києва
військовими представниками Згоди генералом Табуї
(Франція) та майором Фітцвільямом (Великобританія),
французький офіцер запропонував урядові УНР позику
у 10 мільйонів доларів [34, c. 73]. Цей факт у своїх
спогадах підтверджував й відомий політичний діяч тих
часів М. Ковалевський [23, c. 166]. Українці ж, зокрема
в особі О. Шульгина, вимагали офіційного визнання
державами Антанти УНР, а пропозиція щодо позики
залишилася без відповіді.
3 грудня 1917 р., після розстрілу більшовиками
в Могилеві генерала М. Духоніна, до Києва прибули
на чолі своїх місій представники країн Згоди при
російській Ставці верховного головнокомандуючого –
генерал
Бартер
(британської),
генерал
Лаєрн
(французької), генерал Ромаі (італійської), генерал
Такаяначі (японської), генерал Коанда (румунської),
генерал барон де Ріккель (бельгійської) та полковник
Ленткієвич (сербської), яких зустрічала почесним
маршем українська військова варта [9, c. 175].
5 грудня 1917 р. до Києва знов виїжджає журналіст
Ж. Пелісьє, який отримав наприкінці листопада 1917 р.
настанови від посла Франції в Петрограді Ж. Нуланса,
а напередодні – від французької військової місії. Йому
було надано також доповідь про Україну лейтенанта
Верже, що, як зазначив Ж. Пелісьє, містила в собі
«Помилок стільки, скільки й слів!» [11, c. 123].
Водночас офіційні представники французького
уряду в колишній Росії ніяк не могли отримати більш–
менш визначеної позиції Парижа щодо ставлення до
Центральної Ради. Посол Ж. Нуланс прагнув прояснити
офіційну позицію своєї країни щодо УНР через своє
Міністерство закордонних справ. Так, телеграмою від
6 грудня 1917 р. він запрошував: «Мені конче потрібно
знати ваші наміри щодо України. Через два дні я буду
запрошений відповідати на прохання Ради з приводу
визначення союзниками уповноваження комісара при
Генеральному Секретаріаті. Українці висловили бажання
мати французького уповноваженого. Вони повинні
також офіційно вимагати від мене фахівців не лише для
війська, але й для фінансової сфери…» [11, c. 123].
Про необхідність підтримати український уряд (але
неофіційно) президентові Ради міністрів та міністрові
війни Франції Ж. Клемансо повідомляв й голова
французької військової місії в Росії генерал Ніссель,
а також голова французької місії в Яссах (Румунія)
генерал Бертело [11, c. 124]. Разом з тим, інформація,
отримувана французьким урядом про Україну, була
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досить суперечливою і неоднорідною, а тому й скласти
ясну картину про воєнно–політичні наміри Києва в
Парижі було досить проблематично. При цьому, на
берегах Сени розуміли, що, як зазначалося у звітові
спеціальної комісії1, яку було створено 7 грудня 1917 р.
при Міністерстві закордонних справ Франції, аби
перешкодити німецько–українському зближенню, хоч
якось втримати існування східного (російського) фронту
на теренах України й не допустити остаточного розпаду
Росії як державного організму, слід було встановити
контакт з місцевими урядами «економічною, фінансовою
і технічною допомогою якомога швидше, щоб
спробувати їх зблизити – звичайно, у формі федерації»
[11, c. 125].
Проте Париж проволікав із діями. Тому французькі
представники на сході Європи (військові місії в Румунії
та у колишній Росії, посольство Франції в Петрограді)
діяли кожен на власний розсуд щодо Генерального
секретаріату. Коли ж до Києва прибув (7 грудня
1917 р.) Ж. Пелісьє, то почув від генерала Грав’є, який
від’їжджав до Петрограда, що військові представники
його країни зайняли щодо уряду УНР пасивно–
нейтральну позицію, а його пропозиція призначити
французького комісара з усією повнотою влади та
належними фінансовими можливостями залишилася без
уваги.
Ж. Пелісьє, який ставився більш прихильно до
української справи і мав до того ж притаманний
журналістам дипломатичний такт, за підтримки віце–
консула Арке, зумів допомогти урядові УНР офіційно
звернутися відповідною нотою 9 грудня 1917 р.
до союзних держав, в якій генеральний секретар
міжнародних справ О. Шульгин у прихованій формі
висловив бажання України бути визнаною країнами
Антанти
самоврядною
федеративною
складовою
Російської Республіки. Українці таким чином просили
й політичної допомоги. В середині грудня 1917 р.
(напередодні більшовицького ультиматуму Центральній
Раді) генерал Бертело у терміновій телеграмі на ім’я
голови уряду Франції радив «призначити в Київ
комісара Французької республіки, який матиме всі
повноваження, щоб говорити від імені Франції» [11,
c. 128, 135–136].
Тим часом фінансова ситуація в Україні не
покращувалася. 12 грудня 1917 р. Міністерство
закордонних справ Франції одержало від свого посла
в Петрограді «дуже конфіденційну» телеграму від
10 грудня, в якій Ж. Нуланс повідомляв Париж про
те, що уряд УНР просить від уряду Ж. Клемансо
«завдатків, які будуть повернуті з прибутку від
монополій на продаж цукру», а також допомоги у
створенні Державного банку [11, c. 127]. Отже, йшлося
про допомогу не лише грошовою масою, але й про
технічну та фахову. У відповідь міністр закордонних
справ Франції С. Пішон 13 грудня 1917 р. повідомив
Ж. Нулансу, що питання надання Україні авансів, які
будуть повернуті з прибутку від монополії на продаж
цукру вивчається. Між тим, фінансово–економічний
1
Звіт, до якого увійшли висновки й рекомендації цієї
спеціальної комісії «для вивчення російських питань», було
вироблено її членами і передано міністрові закордонних справ
Франції 10 грудня 1917 р.
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і соціально–політичний стан в Україні був набагато
гіршим, ніж це уявлялося послу Ж. Нулансу в
Петрограді, а тим паче французьким можновладцям в
Парижі.
13 грудня 1917 р. у Києві голова Генерального
секретаріату В. Винниченко, звітуючи про діяльність
свого уряду на VIII сесії Центральної Ради, стосовно
збору податків заявив, наприклад, що їх «людність
майже зовсім не платить, і Генеральний Секретаріят
почуває велику грошову скруту» [15]. Грошова криза
ускладнювала й внутрішньополітичну ситуацію в
країні, яка цілком могла б призвести до занепаду
молодої державності [5, c. 430–449]. Про це яскраво
свідчить урядове засідання, яке відбулося 15 грудня
1917 р., коли генеральний секретар шляхів В. Єщенко
повідомив колег, що вплив більшовизму в масах і в
українському війську зростає, а сил для боротьби з
ним у Генерального секретаріату нема. Просування
більшовиків, зазначав В. Єщенко, могли б допомогти
зупинити залізничники, проте, аби вірно на них
опертися, потрібні гроші. «Без грошей ніяка боротьба
неможлива», – наголошував генсек [28, арк. 12зв–13].
С. Петлюра підтвердив, що становище є дуже
грізним, а основна його причина – брак грошей.
«Через це не можна послати агітаторів, задовольнити
українське військо, серед якого шириться більшовизм, –
зазначав він. – Треба виділити із складу Генерального
Секретаріяту
групу
Секретарів
з
особливими
уповноваженнями щодо охорони Республіки. Коли нема
вільних грошей, треба конфіскувати налічні капітали,
де б вони не були» [28, арк. 12зв–13]. М. Порш,
пропонуючи негайно випустити українські гроші і
тимчасово конфіскувати капітали ощадних кас, зробив
разом з тим невтішний висновок: «Коли робітники і
військо не одержать грошей, буде крах Республіки» [28,
арк. 12зв–13].
У день початку українсько–більшовицької війни,
18 грудня 1917 р., генерал Ж. Табуї, так і не отримавши
чітких інструкцій від свого уряду, відвідав голову
Генерального секретаріату УНР В. Винниченка й
виголосив йому офіційну заяву від імені французької
військової місії в Росії. Говорячи, що, незважаючи
на те, що союзні держави (Антанта) ще не прийняли
офіційного рішення щодо України, французький
представник, зокрема, зазначив: «Я вважав за свій
обов’язок не дожидатись офіціяльного мандату і прохати
побачення з Вами, щоб не губити дорогоцінного часу,
щоб не бути захопленими несподівано, коли б настав час
діяти, і значить приготовити матеріял для евентуальної
розмови про фінансову й технічну допомогу, яку б
союзники могли дати Україні, щоб помогти їй в її
велетенській організаційній праці. Я щасливий виявити
цю ініціятиву, бо вчора увечері я дістав наказ запросити
вас з огляду на фінансову й технічну допомогу, яку б
Франція могла дати Україні, зазначити точно й передати
до французького посольства якнайскорше [проекти]
програм, який Український уряд думає реалізувати, та
відповідні потреби» [4, c. 232–233; 9, c. 175].
Суть українських потреб можна побачити у
доповідній записці з окресленням французької політики
в Україні та в інших країнах колишньої Росії, яка
20 грудня 1917 р. надійшла до Ради міністрів Франції.
У ній, між іншим, зазначалося, що Центральна Рада
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«просить у Франції фінансову підтримку, пропонує
їй здійснювати контроль і відігравати дорадчу роль
у формуванні України, а також бажає, щоб союзники
були представлені у Києві французьким делегатом» [11,
c. 144]. Наступного дня Ж. Нуланс телеграмою в Париж
повідомляв, що незважаючи на вищевказаний крок
генерала Ж. Табуї, генеральний секретар міжнародних
справ УНР О. Шульгин заявив останньому, що для
України важливе «офіційне визнання і призначення
посла» [11, c. 147]. Посол також повідомив, що сам
Табуї вважає за необхідне визнати Україну і від себе
попрохав негайно вивчити у будь–якій формі можливість
«задовольнити, принаймні зовні, українські вимоги, які
можуть бути, на нашу думку, надмірними, але якими,
за нинішніх обставин, ми не можемо нехтувати» [11,
c. 147]. Майже подібні пропозиції надіслали до Парижа
з Ясс генерал Бертело, з Петрограда генерал Ніссель та
з Києва генерал Табуї.
Загострення ж ситуації в Україні загрожувало
руйнацією військових планів французів, які, за
погодженням з англійцями, мали за намір створити
федерацію «Півдня Росії», сформувати в Україні на
базі таборів для військовополонених збройні частини з
поляків, чехів, балканських слов’ян для протистояння
Центральним державам, а також прилучити до
втримання фронту українські частини. З цією метою
французька військова місія в Росії на прохання свого
уряду розробила загальну програму діяльності Франції в
«Росії». Згідно програми, союзники мали діяти кількома
шляхами: політичною пропагандою, що належала до
компетенції посла, та військовими заходами через
військову місію. Зокрема передбачалася пропаганда
з метою «матеріально підтримати добру волю», аби
спонукати «діяти передовсім у напрямку війни» [11,
c. 141–142]. Така матеріальна допомога мала бути
спрямована на формування насамперед боєздатних
національних частин серед поляків, українців, донців,
латишів, сербів, югославів та естонців.
Передбачалося протягом шести місяців надати
грошові позики на утримання національних частин у
такій пропорції: чехам – 66 млн. руб. для утримання
100 тис. осіб, полякам – 90,3 млн. для 100 тис. осіб,
донцям – 96 млн. для 150 тис. осіб і українцям –
384 млн. для 600 тис. осіб (по 64 млн. руб. на місяць).
Крім того, у програмі зазначалося, що власні фінансові
ресурси українського уряду були «поки що незначні, але
можна сподіватися організувати збирання податків» [11,
c. 142].
Проте, аби організувати в анархізованій країні збір
податків, слід було налагодити вертикаль влади, яка
була вщент зруйнована виром революції та безладом.
Для цього потрібні були кошти та організаційні зусилля.
Україна очікувала одержати їх від союзних держав.
Генерал Ніссель мав інформацію, що британський
генерал Бартер «нібито одержав першу суму в
кількості 8 млн. на пропаганду» і це поки що був
єдиний кредит від країн Антанти для колишньої Росії
[11, c. 142]. На той час для здійснення кредитування
генерал Ніссель мав у своєму розпорядженні лише
3 млн. 100 тис. руб. на півроку (1 млн. – для військової
пропаганди без розрізнення національностей, 1 млн. –
для поляків і 1 млн. – для чехів), а генерал Бертело
ще менше – 1 млн. руб., призначених для діяльності в
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Україні, Сербії та Чехії. Куди ж було спрямовано ці
кошти? Англійські – для допомоги Дону. Французькі –
росіянам, а саме – генералові Алексєєву. Як свідчать
відповідні документи1, на початок січня 1918 р. його
організація загалом отримала від французької військової
місії 1 млн. 125 тис. руб. (2 січня – 1 млн., 3 січня –
25 тис. і 10 січня 1918 р. – 100 тис. рублів) [8, c. 352].
Український уряд не отримав жодного рубля або франка.
Причиною цьому була, перш за все, невизначена
позиція, власне, самого уряду Франції.
З огляду на французьку пропозицію і ситуацію
що склалася в країні, 23 грудня 1917 р. на черговому
засіданні Генерального секретаріату О. Шульгин запро
понував принципово обміркувати справу з позичкою у
Франції. Урядники, однак, не виявили належної уваги до
можливості отримати в своє розпорядження французькі
гроші. Натомість О. Золотарьов висловив думку, що
доцільніше було б «замість зовнішньої позики зробити
внутрішню після того, як встановиться лад на Україні»,
а М. Зільберфарб – випустити внутрішню лотерейну
позику [28, арк. 18]. В результаті Кабінет пристав на
пропозицію Румунії, яку озвучив Д. Коліух, і постановив
приймати чеки румунського уряду на французькі та
англійські банки в оплату за харчування румунської
армії, яка потребувала до 6 мільйонів пудів хліба і
фуражу на місяць [28, арк. 18].
Саме цього ж дня (23 грудня 1917 р.) у Парижі
відбулася конференція держав Згоди (Франції та Великої
Британії)2. Вже з початку розмови стало очевидним,
що присутні не мають єдиного, визначеного, а тим
паче достовірного уявлення про події в Україні. Разом
з тим високі посадовці усвідомлювали, що Україна
є надією союзників якщо не на наступ на Східному
фронті, то принаймні на дієвий харчово–фуражний тил
для воюючої на боці Антанти Румунії і лише в тому
випадку, коли не потрапить під військово–політичний
вплив Німеччини.
Після довгих дискусій Ж. Клемансо заявив, що
Антанта мусить підтримати Україну, зауваживши:
«Завдання, можливо, нездійсненне, але ми повинні
зробити все можливе, щоб дійти до цього, з двох
причин: 1) маємо надати допомогу Румунії; 2) мусимо
перекрити шлях, яким харчі могли б бути спрямовані
до Німеччини. Це для нас найважливіше» [11, c. 149].
Отже, проблема існування, власне, самої Української
Народної Республіки мало цікавила союзників як така,
головними були військово–стратегічні інтереси держав
Згоди. Єдиним практичним засобом втримати Україну
в колі прибічників Антанти були гроші. Це розуміли й
у Парижі. Так, О. де Сент–Олер, аби зберегти участь
Румунії у війні за рахунок підтримки з тилу Україною,
радив французькому урядові задіяти щодо офіційного
Києва єдину свою перевагу – фінансову, зазначаючи,
що «тільки таким чином можна було б підштовхнути
1
Наведені документи ген. Алексєєва були передані
начальнику Осібної фінансової канцелярії Собрієвському
ген. Драгомировим 28 вересня 1918 року.
2
Від уряду Великобританії на конференцію прибули міністр
війни лорд А. Мілнер, заступник міністра закордонних справ
лорд Р. Сесіл, у супроводі генерал–майора Дж. М. В. Мак–Доноу,
Дж. Клерка і двох офіцерів; з боку уряду Франції участь взяли:
президент Ради міністрів і міністр війни Ж. Клемансо, міністр
закордонних справ С. Пішон, посол Франції в Лондоні П. Камбон,
генерал Ф. Фош і керівник політичного відділу МЗС де Маржері.
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Україну на допомогу Румунії шляхом утримання
спільного фронту» [11, c. 176].
На паризькій конференції представники Британії
та
Франції
прийняли
меморандум,
складений
лордами Р. Сесілом та А. Мілнером, в якому, зокрема,
зазначалося: «Аби досягнути вищезгаданих цілей,
треба насамперед грошей для реорганізації України і на
оплату козацьким та кавказьким військовим частинам…
Якщо Франція зможе взяти на себе фінансову підтримку
України, ми знайдемо потрібні гроші для інших
угрупувань. Зі Сполученими Штатами1 домовлено, що
вони нам допоможуть» [11, c. 152]. Що ж до джерел
фінансування союзницької діяльності на теренах
колишньої Росії, то Р. Сесіл вказав, що справа ця не
буде легкою, проте запропонував «використати послуги
одеських і київських євреїв через посередництво євреїв
із Заходу, прихильників союзних держав, якими є
сіоністи» [11, c. 153]. Сучасний український історик
О. Кучик, виходячи з архівних матеріалів, небезпід
ставно вважає, що «британський уряд не лише не ставив
питання про офiцiйне визнання самостiйностi України, а
навіть заперечував таку можливість» [13, c. 11].
Водночас союзники утримались від офіційного
визнання українського уряду. Крім того, учасники
конференції схвалили таємну «Угоду між Францією та
Англією щодо дій у Південній Росії», в якій зазначалося,
що Україна, Крим та Бессарабія належатимуть до
французької зони впливу, а витрати будуть спільними
й оплачені міжсоюзницьким централізованим органом
[32, c. 30]. Тим не менш, будь–яких коштів від Франції
та її союзників, через вагання їхніх урядів, Україна
так і не отримала, на відміну від російського генерала
Алексєєва, для потреб якого французький уряд виділив
кредит на 100 млн франків [11, c. 155].
Попри це, за тиждень, 29 грудня 1917 р.,
генеральний секретар міжнародних справ О. Шульгин
зробив чергову спробу звернути увагу колег на
перспективу французької грошової допомоги, коли
конкретизував суму позики, а саме – 500 мільйонів
[27, арк. 136–136зв]. Чого хтіли у відповідь французи
здогадатися не важко. Все той же О. Шульгин згадував,
що «плани–пропозиції представників Антанти зводились
до того, щоб утворити з українців–вояків кілька
корпусів, які разом з чехо–словацькими полками, а
також поляками, зайняли б найважніші в стратегічнім
відношенні пункти на румунському і південно–
західному (українському) фронтах і таким способом
притягували б на цих фронтах певну кількість війська
центральних держав» [24, c. 98–99]. На це М. Порш
зауважив, що аналогічну грошову позику Франція
пропонувала й Дону2, проте останній відмовився
її взяти, після чого українські генеральні секретарі
Принагідно зауважу, що американському урядові,
відповідно до законів США про фінансову допомогу, було
дозволено надавати її під час війни іншим країнам, однак після
Паризької конференції Вашингтон відмовився взяти участь у
провідництві і фінансуванні в таких країнах, як Україна [Косик В.
Франція та Україна. Становлення української дипломатії (березень
1917 – лютий 1918) / В. Косик. – C.204].
2
Варто зазначити, що Франція, в особі Ж. Нуланса, була
готова визнати й більшовицьку владу і також пропонувала їй
(більшовикам) матеріальну допомогу, зокрема Л. Троцькому, лише
б завадити укладанню перемир’я з Центральними державами [19,
с. 136].
1
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вирішили «обміркування цієї справи одкласти» [27,
арк. 136–136зв].
Тим часом, попри таку невизначеність в позиції
офіційного Києва, Париж не полишав надію зблизитися
з Україною чи, влучніше сказати б, втягнути її в
антантську військово–політичну орбіту. Наміри ці тим
паче конкретизувалися, а заходи прискорилися, після
того, як В. Винниченко та О. Шульгин в розмові з
колишнім англійським консулом П. Багге (18 грудня
1917 р.) цілком відверто наголосили британцеві, що
представники УНР вже розпочали мирові переговори
з Центральними державами й мають намір довести їх
до логічного завершення [9, c. 176]. Подібне заявляли
французьким представникам у Києві й дві вищі керівні
особи УНР – М. Грушевський та В. Винниченко, а саме,
що «Україна не може жодним способом провадити
війну, найбільше, на що вона спроможна, це тримати
нейтралітет у дальшому ході війни» [22, c. 237].
27 грудня 1917 р. телеграмою з Парижа генералові
Ж. Табуї було повідомлено про готовність Франції
напівофіційно визнати УНР, призначення його
представником французького уряду в Києві і доручалося
встановити з Генеральним секретаріатом дипломатичні
стосунки де–факто3, а 29 грудня 1917 р. генералові
було відправлено акредитаційну грамоту для вручення
урядові УНР із засвідченням особи Ж. Табуї як
комісара Французької Республіки [34, c. 86]. У свою
чергу генерал Ж. Табуї телеграфував у Париж 2 січня
1918 р., що українська влада взаємопов’язує матеріальну
допомогу союзників, зокрема Франції, винятково
з офіційним визнанням України і чим далі уряд
Ж. Клемансо дотримуватиметься невизначеності в цьому
питанні, тим швидше Київ втягнеться у військово–
політичну орбіту Центральних держав, а «фінансову
допомогу нададуть австрофільські елементи» [11,
c. 164]. Париж все ще вагався і прагнув визнати Україну
швидше де–факто, ніж де–юре.
Тим не менш 3 січня 1918 р. генерал Ж. Табуї
офіційно повідомив генерального секретаря міжна
родних справ О. Шульгина, що його призначено
представником Франції в Україні, а вже наступного
дня (4 січня) у приміщенні Генерального секретарства
внутрішніх справ4 французького посланця, у супроводі
новопризначеного віце–консула в Києві Арке та
воєнних аташе полковників Ваньо і Денса, прийняв
голова Генерального секретаріату УНР В. Винниченко.
У присутності інших українських урядовців Ж. Табуї
звернувся до В. Винниченка з промовою, в якій, поміж
іншого, знов торкнувся можливості надання Францією
допомоги Україні:

3
Попри це посол Франції в Петрограді Ж. Нуланс заявив
Л. Троцькому про невизнання його урядом України в якій, до того
ж, відсутні ознаки незалежної держави [32, c. 21–22], що, своєю
чергою, яскраво змальовує обережність офіційного Парижа в
дипломатичному ставленні до Києва і провадження ним політики
подвійних стандартів з єдиною поставленою для себе метою –
зберегти протистояння на східному фронті війни за будь–яку
ціну. Мета – перемога Антанти, ціна – єдина Росія чи молоді
держави, що утворилися на її терені (в залежності від обставин,
які наблизили б Францію до заповітної мети).
4
Генеральне секретарство внутрішніх справ розташовува
лося в Києві в колишньому будинку генерал–губернатора на вул.
Інститутській, 40.
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«Пане Голово! Бажаючи потвердити свої дружні
наміри щодо Української Республіки, уряд Французької
Республіки повідомив мене телеграфічним шляхом –
єдине зараз можливим, – що він мене призначає
представником Французької Республіки при уряді
Української Республіки.
Ось уже скоро рік, як я перебуваю на території
України; за цей час я мав змогу простудіювати
історію старої України; міг слідкувати за розвитком
національного руху молодої України; мав змогу
констатувати всі ті зусилля, які робила Українська
Республіка, щоб утворити й організувати духовні та
матеріяльні сили, необхідні для розвитку держави.
За всім цим я слідкував з усе більшим інтересом.
Я щасливий, я гордий, пане голово, свідомістю, що
тепер цей інтерес перестав бути тільки особисто моїм,
бо призначаючи мене своїм представником, уряд
Французької Республіки ухвалює мою діяльність і
доручає мені провадити далі офіціяльно ті прекрасні
відносини, які між нами вже встановились.
Я вам приношу запевнення в тім, що Франція, яка
перша робить цей урочистий жест, підтримає всіми
своїми силами, моральними і матеріяльними, всі
зусилля, які робитиме Українська Республіка, щоб іти
тим шляхом, який намітили собі союзники, і по якому
вони й далі непохитно йтимуть у повній свідомости
свого права і свого обов’язку перед демократіями всього
світу й людськістю.
Особисто я присвячу себе цьому завданню з усією
енергією солдата і серцем француза» [9, c. 177].
Того ж дня, 4 січня 1918 р., на засіданні уряду під
головуванням В. Винниченка О. Шульгиним знов було
ініційовано «вияснити принципіяльну можливість
заключити заєм у Франції і Америки1» [29, арк. 93; 31,
арк. 56]. Проте й цього разу Генеральний секретаріат
прийняв досить «слизьке», неусталене рішення, яке було
на диво подібне до того, що вже ухвалювалося 1 грудня
1917 р. з приводу листа М. Туган–Барановського та
пропозиції Ж. Нуланса: «доручити Генеральному
Секретарству Міжнародних Справ [О. Шульгину] в
порозумінні з Генеральним Секретарством Фінансів
вияснити конкретно і офіціяльно умови, на яких
Франція може заключити з Україною фінансовий заєм»
[29, арк. 93; 31, арк. 56].
За кілька днів (7 січня 1918 р.) вже М. Порш ставить
перед урядом питання про потребу «скласти особливу
комісію для вияснення конкретних умов зовнішнього
займу» [29, арк. 94; 31, арк. 57]. При цьому, однак,
вже не вказувалося на можливу державу–кредитора2.
Очевидно з огляду на перебіг перемовин в Бересті
з Німеччиною, Австро–Угорщиною, Болгарією та
Туреччиною. Проте коштів, як і раніше, не вистачало, а
тому було вирішено таки створити відповідну комісію
у складі: голови Генерального секретаріату, а також
1
США відкрили своє консульство в Києві 5 січня 1918 р.,
проте його очільник консул Дженкінс не отримав повноважень
на визнання Української Народної Республіки; британське
консульство відкрилося 6 січня 1918 р., на чолі якого (з 17 січня
1918 р.) став Піктон Бедж.
2
О. Кураєв вказує, що про переговори генерального
секретаря фінансів УНР М. Туган–Барановського щодо отримання
урядом великої позики від Франції 28 грудня 1917 р. дізналися й в
Берліні [12, c. 229].
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генеральних секретарів з справ: фінансових, шляхів,
військових і морських [29, арк. 94; 31, арк. 57].
Утім, будь–яких дієвих потуг щодо з’ясування
питання з позикою у Франції ані урядом УНР, ані
утвореною ним комісією на далі зроблено не було (і,
швидше за все й не передбачалося). Проблема знову
ж постала з політики. Призначення генерала Ж. Табуї
комісаром Французької Республіки в Україні не
задовольняло київських можновладців, які прагнули
більш презентаційного дипломатичного титулу для
офіційного представника Парижа. В. Винниченко
заявляв навіть, що таким чином українців «мають за
марокканців» [11, c. 177]. Зi свого боку, знаючи про
грошові проблеми українського уряду й прагнучи
створити в Україні польську армію, 8 січня 1918 р.
генерал Ж. Табуї, з притаманною військовим недипло
матичністю
і
прямолінійністю,
висунув
Києву
фактично ультиматум: або польська армія в Україні
буде формуватися, або Франція позбавить Центральну
Раду будь–якої допомоги. Ж. Пелісьє у своєму
щоденникові занотував, що наступного дня така погроза
О. Шульгину від Ж. Табуї прозвувача знов. Реагуючи на
такий демарш, О. Шульгин навіть мав намір просити
О. Де Сент–Олера відкликати Ж. Табуї з України [11,
c. 177, 184]. Недовіру до генерала Ж. Табуї посилював
також і його тривалий конфлікт щодо ставлення до
Центральної Ради з журналістом Ж. Пелісьє, який
прихильно ставився до України і користувався повагою
серед київських урядовців.
Це примусило генерала Ж. Табуї змінити поведінку
і самому 11 січня 1918 р. звернутися до Генерального
секретаріату міжнародних справ УНР з листом3, в якому
він просив якомога швидше дати йому ясну відповідь:
яку саме фінансову та технічну допомогу4 хотів би
отримати від Франції уряд України [9, c. 177–178; 34,
c. 89]. Не важко здогадатися, що відповіді, тим паче
швидкої, не надійшло. О. Шульгин, по свіжій пам’яті
(1918 р.), писав, що відповідь мали таки надати, але
після наради, яка повинна була відбутися 11 січня за
ст. cт. (тобто – 24 січня за н. ст.). Не встигли. До цього
певною мірою прислужилася й урядова криза, внаслідок
розв’язання якої на київських пагорбах все більшого
впливу набували германофіли.
Зі свого боку, генерал Ж. Табуї, як досвідчений
офіцер, елементарно зрозумів сенс проволоки –
українські представники весь цей час вели надзвичайно
активні переговори в Бересті з делегатами від
Центральних держав про укладення миру й отримання
військової допомоги в боротьбі проти більшовицьких
окупантів, що вже захопили мало не половину України.
Частина французьких урядовців також побоювалася
зближення УНР з Німеччиною та Австро–Угорщиною.
Так, французький міністр в Румунії О. де Сент–Олер,
аби уникнути цього, вважав, що «треба, не відкладаючи
надовго, дати знати урядові в Києві, чого ми очікуємо
від України і що ми можемо дати їй взамін, якщо
3
Д. Дорошенко з цього приводу зауважує: «Не знаємо, чи
внаслідок запитання Ол. Шульгина, чи з власної ініціативи» [9,
с. 178].
4
12 січня 1918 р. часопис «New Times» навіть опублікував
повідомлення, що «Франція передає терміново в розпорядження
України 180 млн. франків у золотому перерахунку», яке, утім,
нічим не було обґрунтоване [36].
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ми не хочемо, щоб нас остаточно випередили наші
вороги» [11, c. 187]. Для дієвого переконання українців
у французькій підтримці, він пропонував завірити Київ
у підтримці Франції на майбутній мировій конференції
в суперечці з поляками, а між тим «треба було б
розтлумачити їм, що тільки союзні держави спроможні
надати в їхнє розпорядження необхідні кредити для
творення їхньої держави, що народжується» [11, c. 187].
Разом з тим, наведені факти свідчать також й
про те, що відповідальні французькі особи цілком не
усвідомлювали, що ситуація як в Україні, так і навколо
неї суттєво змінилася. З приводу запізнілих пропозицій
О. де Сент–Олера важко не погодитися з їхньою
оцінкою В. Косиком, який, зокрема, зазначав: «Ця
програма, що ґрунтувалася на відблисках фінансової
допомоги, не брала до уваги реалії, а, отже, могла лише
затягувати справи, залишаючи Україну без допомоги і
без захисту тоді, коли вона зазнавала атаки радянської
армії» [11, c. 187].
Тим не менш є підстави вважати, що генерал
Ж. Табуї вже почав усвідомлювати провал своєї
місії, як, власне, й безвихідне становище уряду УНР
щодо вимушеності звернення по австро–німецьку,
але безпосередню, швидку й дієву підмогу. І все ж
13 січня 1918 р. він відвідав голову Центральної Ради
М. Грушевського, проте зустріч не зблизила обидві
сторони, а ще більш прихилила Україну до розчарування
у щирості країн Антанти щодо її незалежності та в
їхній спроможності допомогти утвердити українську
державність. Подібний ефект справила й зустріч
Ж. Табуї з О. Шульгиним, коли французький представ
ник відмовив секретаря міжнародних справ УНР
від наміру затягувати переговори з Центральними
державами, після чого Україна мала б запросити у
Франції позичку і згоду перейти на статус озброєної
лояльності.
Таким чином, невизначеність позиції та практична
бездіяльність провідних країн Антанти, а надто –
Франції, щодо УНР фактично змусили уряд Центральної
Ради змінити свої зовнішньополітичні орієнтири в
бік Німеччини та Австро–Угорщини. До цього його
підштовхувало й внутрішнє військово–політичне стано
вище, до якого спричинилися, безумовно, прорахунки
Генерального секретаріату в фінансово–економічній та
адміністративно–військовій діяльності. Так чи інакше,
але на кінець грудня 1917 р. – початок січня 1918 р.
іншого виходу, як увійти у домовленість з Централь
ними державами, в українського уряду вже не зали
шалося.
Попри це, держави Антанти здійснили ще одну
спробу втримати Україну від підписання миру з
Центральними державами, коли у січні 1918 р.
запросили делегацію УНР до Ясс у Румунії для
перемовин. 16 січня 1918 р. між делегацією УНР1 та
представниками союзних і приєднаних держав (США,
Франція, Великобританія, Італія) в Яссах розпочалися
переговори, на яких (вже на першому засіданні 17 січня)
українці відмовилися визнати договори, укладені раніше
1
До складу делегації входили: заступник генерального
секретаря міжнародних справ Галіп, керівник фінансового
департаменту Генерального секретарства міжнародних справ
Галісинський, а також Чоботаренко і Ковжун.
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царським урядом, заявили, що УНР неспроможна
продовжувати війну, що її економічне становище є
надзвичайно серйозне, а також, що Україна не допустить
втручання інших державних утворень «Росії» у свої
внутрішні справи.
Слабкість становища Центральної Ради усвідом
лювали й антантівці. Так, наприклад, посол США у
Франції У. Шарп писав держсекретарю Р. Лансінгу
з цього приводу: «Антанта не може розраховувати
на ефективну допомогу з боку України. Все, чого
ми можемо просити від неї, – це зволікати час, щоб
дозволити союзним державам здійснити акції для
поліпшення загальної ситуації на фронті» [38, c. 663].
Посол також повідомляв про українську заяву щодо
складного внутрішнього і військового становища УНР
та про висунуті Україною державам Згоди вимоги, а
саме: «1. Визнання незалежності України великими
державами Антанти і призначення представників
союзників у Київ. 2. Фінансова підтримка українського
уряду. 3. Пільги з боку Антанти у постачанні України
готовими товарами» [38, c. 663].
Тим часом генерал Ж. Табуї надіслав (того ж
дня) до Парижа та Ясс телеграму, в якій пропонував
в категоричній формі висунути Україні пропозицію
підписати договір2, який передбачав зобов’язання
уряду УНР до технічної співпраці в ділянці залізниць,
шляхів сполучення, торгівлі та постачання, невизнання
більшовицького уряду та його продовольчу ізоляцію,
військову співпрацю з білогвардійськими утвореннями,
створення на її теренах польських, чеських та інших
збройних формувань, ефективну допомогу у постачанні
провізії в Румунію. УНР також мала гарантувати
фінансову співпрацю для випуску банкнотів державними
банками. Фінансовий бік угоди окремо застерігався
неприхованим шантажем щодо підтвердження офі
ційного визнання Парижем УНР: «Франція гаранту
ватиме випуск банкнотів на 500 млн; генерал Табуї
дасть зрозуміти, що в разі прийняття договору Франція
згодиться на офіційне визнання Української Республіки,
як тільки буде підпис під угодами» [11, c. 192].
Тож на вимоги української делегації уповноважені
від держав Згоди відповіли представленням вищевка
заного ультиматуму та протестом на заяву України про
невизнання договорів, укладених царською Росією. Від
України, зокрема, вимагалося:
а) продовжувати війну і не підписувати сепаратного
миру, навіть у разі відсутності в неї фінансових
можливостей для ведення війни;
б) уряд УНР не повинен був вступати у відносини з
ворогами союзних держав Антанти;
в) уряд УНР за допомогою військової місії країн
Антанти мусив був організувати збройні сили, що були
б здатні не лише забезпечити внутрішній порядок в країні,
але й захистити незалежність України від агресії ззовні;
г) уряд УНР мав увійти в стосунки з іншими
державами, що утворилися на території колишньої
Російської імперії, а також з Румунією задля створення
суцільного фронту проти Центральних держав;
ґ) Україна мала зобов’язатися постачати продо
вольством Румунію [38, c. 660–662].
2
Цей план генерала Ж. Табуї
французького уряду 18 січня 1918 р.

одержав

схвалення
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Представники Антанти також додали, що визнання
великими державами незалежності УНР, надання їй
фінансової допомоги і здійснення військової співпраці
залежить від відповіді Києва на вищезазначені умови.
На цьому переговори було перервано для консультації
української делегації зі своїм урядом.
Відповіді з Києва на свій запит українська делегація
в Яссах так і не отримала, позаяк за обставин, що
склалися, загострених до того ж швидким просуванням
більшовицьких військ до Києва, уряд УНР все більше
й більше почав звертати свої надії в бік Центральних
держав та на успішні переговори в Бересті–Литовському.
Відтак, насправді, вже 22 січня 1918 р. Центральна
Рада ухвалила постанову, в якій надавала урядові УНР
усі повноваження для підписання у Бересті мирного
договору з Центральними державами.
Разом з тим, слід зауважити, що розчарування
керівників України в перспективі отримати в тій чи
іншій формі матеріальну допомогу від урядів Франції
та Великобританії мали під собою підстави. Так, один
фахівців британського МЗС зазначав, що «матеріально
підтримувати Україну – означає провадити небезпечну
політику. Краще мати з нею офіційно–дружні стосунки,
надавати моральну підтримку: але якщо підтримувати
матеріально, то є ризик бути ошуканими…» [11, c. 207].
Зрештою 29 січня 1918 р. уряд його величності поставив
французький уряд до відома, що не допомагатиме
Україні фінансово, якщо та погодиться постачати
харчі ворогові, виходячи з чого керівник політичного
управління Міністерства закордонних справ Франції
зробив висновок: «Україна буде позбавлена будь–
якої англійської фінансової допомоги1, якщо вона,
незалежно від укладення чи не укладення окремого
миру, постачатиме продукти Німеччині» [11, c. 216].
Французький уряд, власне, зайняв подібну ж позицію,
що яскраво видно з листа Ж. Клемансо до свого
міністра фінансів від 5 лютого 1918 р., в якому,
зокрема, зазначалося, що «в теперішніх обставинах,
коли представники України прагнуть укласти мир із
центральними державами, не може йтися про здійснення
раніше підготовлених проектів нашої фінансової
підтримки урядові цієї країни» [11, c. 216].
У Києві ж французький представник зробив ще
одне, останнє офіційне звернення до Генерального
секретаріату, прагнучи не допустити укладення будь–
якої домовленості УНР з Центральними державами.
Не дочекавшись відповіді від уряду України, Ж. Табуї
надіслав йому ноту, в якій наголосив, що Париж
вважатиме укладення Україною миру з Центральними
державами, як акт ворожий супроти Франції, а тому
одразу ж відкличе назад своє визнання Української
Народної Республіки [9, c. 179]. 6 лютого 1918 р.,
за дорученням нового голови українського уряду
В. Голубовича, О. Шульгин зв’язався з французьким
та британським представниками у Києві й від імені
уряду УНР висловив прохання дати згоду чеському
армійському корпусові та іншим союзним військам
1
Серед політичних кіл Західної Європи ходили чутки,
що французький уряд погодився субсидувати «встановлення
Республіки на Україні в сумі 11 млн. фунтів», про що кілька
депутатів британського парламенту 5 лютого 1918 р. навіть
звернулися до свого уряду з відповідним запитом. Це, звісно ж,
було повною нісенітницею.
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взяти участь в боротьбі з більшовиками, а самі
дипломати щоби виступили посередниками між ним та
радянським командуванням у переговорах про припи
нення бомбардування міста.
Керівництво України зажадало також отримати
ноту від представників Антанти із зазначенням тих
їхніх вимог, задоволення котрих дало б можливість
уникнути розриву з союзниками. Ж. Табуї та П. Бедж
категорично відмовилися від будь–якої допомоги урядові
Центральної Ради, а наступного дня французький
генерал разом з командиром чеського корпусу Т. Маса
риком відвідали командувача радянськими військами
М. Муравйова і домовилися з ним про нейтральність
чехів та їхній відхід до Франції через Владівосток.
Вищевказані факти ставлять під сумнів твердження
деяких сучасних істориків, наприклад О. Кучика,
щодо «підґрунтя пропозицій Англії і Франції про
надання фінансової допомоги уряду України у разі
підтримки ним їх антибільшовицької боротьби. Такі
пропозиції можна пояснити широкими зв’язками між
представниками російських антибільшовицьких сил
з урядовими колами Франції й особливо Англії, які
прагнули до повалення радянської влади» [13, c. 11].
На той конкретний момент Антанту наприкінці 1917 –
початку 1918 рр. найбільш гостро цікавила проблема
винятково війни, а не державного ладу в Росії і,
навіть, не вкрай питання її єдності тощо, а якщо ці
питання й зачіпалися їхніми представниками в перебігу
дипломатичних зносин, то знову ж таки виключно
крізь призму втілення військових планів проти країн
Почвірного блоку. І лише згодом, з другої половини
1918 р. Антанта виразно почала діяти на захист єдиної
і неподільної Росії та на повалення більшовизму.
Проте, знову ж таки, винятково з огляду на суто власні
інтереси2. Водночас, разом з тим, можна погодитися із
думкою, що українському урядові «було запропоновано
фактично виконання кадетської програми шляхом
надання УНР фінансової допомоги» і що «визнання
де–факто українського уряду до проголошення ним
самостійності, яка була сприйнята прохолодно Англією
і Францією, було одним з фрагментів врегулювання
російської проблеми» [13, c. 12].
9 лютого 1918 р. делегати Центральної Ради в
Бересті (Бресті–Литовському) підписали від імені
самостійної Української Народної Республіки мировий
договір з представниками держав Почвірного союзу
(Німеччиною,
Австро–Угорщиною,
Болгарією
та
Туреччиною) [7, c. 200–213].
2
Один із них яскраво видно з листа Ж. Садуля до А. Тома
від 27 січня (9 лютого) 1918 р., в якому той, зокрема, переймався
вкладеним раніше в Росію французьким капіталом: «З біллю
відзначаю, що в нас немає ніякого органу, котрий міг би захистити
25 чи 30 французьких мільярдів, якими ми ризикуємо в Росії.
Дипломатичними протестами не завадити більшовикам в їхніх
впертих ідеологічних експериментах і не врятувати нас від
розорення» [21, c. 183]. Серед інших була й можливість взяти
участь у відбудові післяреволюційної Росії і збереження її як
противаги можливому відродженню Німеччини тощо. Разом з
тим, коли стало зрозумілим, що швидкого падіння більшовизму
очікувати не доводиться, країни колишньої Антанти припинили
перейматися єдністю Росії і схвалили удержавлення Польщі та
Фінляндії, а білому рухові почали надавати лише символічну
підтримку. На перший план вийшла програма відновлення власної
економіки, іще з десятком супутніх пунктів.
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Дипломати Антанти були розчаровані, військові
представники – обурені, урядовці – збентежені
перспективою зриву економічної (сировинної і
продовольчої) блокади Німеччини та Австро–Угорщини.
Так, скажімо, генерал А. Мордак (ад’ютант прем’єр–
міністра Франції Ж. Клемансо) у своїх спогадах
щодо факту підписання Україною Берестейського
договору писав: «Без сумніву, визнання Центральними
державами Української республіки в наш час не має
політичного значення, але з економічної точки зору, а
також і військових наслідків, воно є досить серйозним.
Бо в обмін на визнання Українська республіка повинна
поставити в Центральні імперії хліб, вугілля, худобу
тощо, врешті те, чого їм бракує через блокаду,
організовану Антантою» [35, c. 191].
Капітан французької військової місії в Росії
Ж. Садуль писав 23 лютого 1918 р. до колишнього
міністра озброєнь А. Тома про розчарування в
лавах співвітчизників–дипломатів, а з листа яскраво
прослідковується думка, що загравання з Україною
були невиправданими і авантюрними: «Якщо б ми
в Україні не були на боці української буржуазії,
заохочуючи, морально щонайменше, її виступи проти
більшовиків, Україна була б ще російською, й уряд
її не почав би сепаратних перемовин. Вона б брала
участь в спільних австро–німецьких перемовинах як
невід’ємна частина Російської Федеративної Республіки.
Сепаратний мир між Україною та Німеччиною – це
Росія, відрізана від свого хліба, від своєї руди, свого
вугілля, своїх промислових центрів. Це мир, якого
дуже важко уникнути. І це мир, ще більш необхідний
для ізольованої та оточеної Румунії. У посольстві
починають віддавати собі звіт у наслідках цієї
помилки» [21, c. 195]. Дипломати також непокоїлися
й тим, що Україна, окрім усіх військово–стратегічних
та фінансово–економічних негативних для Антанти
аспектів, ще й політично потрапить в орбіту німецької
гегемонії,
про
що
(германізацію
українського
політикуму), зокрема, писав французький посол в
Петрограді Ж. Нуланс [2, c. 180].
Французькі газети відповіли на звістку про союз
УНР з Центральними державами різкими нападами
на Україну на кшталт: «Зрада України» (назва статті
в «l’Evenement»); «підлість України, яка встромила
ніж у спину героїчній румунській армії» («Victoire»);
«мир падлюк і спекулянтів» («Le Pays»); «мир жадоби
і цинізму» («Paris–Midi»), а «Le Temps» написав, що
українські делегати, які підписали Берестейській мир,
є лише тінню якогось уряду і що сам договір з ними
(українцями) є нічим іншим, як ще одним зайвим
«шматком паперу» [9, c. 233]. Не варто й казати, що
реакція офіційного Парижа була подібною ж, але по
дипломатичному стриманішою.
Слід також зауважити, що такий поворот україн
ських зовнішньополітичних орієнтирів з проантантсь
кого (профранцузького) спрямування до австро–
німецького багато в чому був зумовлений помилками
та непідготовленістю офіційних французьких пред
ставників, зокрема генерала Ж. Табуї. З часом це
усвідомили й у Парижі. Так, наприклад, секретар
політичного відділу Міністерства закордонних справ
Франції Ф. Клеман–Сімон у довідці під назвою
«Представництво Франції в Україні» від 8 лютого
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1918 р., подав своєму урядові аналіз, зокрема, діяльності
Ж. Табуї, суть якої можна звести до наступних
висновків: «генерал Табуї, незрівнянний в реорганізації
армії і в переможному протистоянні максималістським
частинам, не має, з політичної точки зору, того впливу
на Центральну Раду і міністрів, який був би потрібен»;
він мало звертав уваги на українські вимоги; не мав
довіри Генерального секретаріату; не зумів використати
допомогу Ж. Пелісьє; з усіх подій, що сталися в Україні
Ж. Табуї не зміг передбачити жодної тощо. Довідка
завершується висновком, що «місія генерала Табуї не
дала ніякого вдалого результату; нема жодних підстав
думати, що в майбутньому вона буде кориснішою,
бо хочa її обтяжує лише кількатижневе минуле, воно
ставить його місію у невигідне становище. Було б
необхідним доручити новому представнику опікуватися
нашими інтересами в Україні» [11, c. 220–221].
23 лютого 1918 р. генерал Ж. Табуї залишив Україну.
Що стосується теми українсько–франко–британських
фінансових взаємин чи, вірніше, їхніх перспектив
протягом 1917 – початку 1918 рр., то досить показовою
з цього погляду є відповідь від 19 лютого 1918 р.
керівника політичного департаменту МЗС Франції на
лист французького посла в Лондоні з приводу публікації
в британській газеті «Manchester Guardian». Часопис,
між іншим, писав, що «поза сумнівом, французький
уряд поспішив надати Центральній Раді фінансову й
іншу допомогу» [33]. У відповіді з Парижа офіційно
повідомлялося з цього приводу: «Це правда, що така
допомога була передбачена до переговорів України в
Брест–Литовську для створення емісійного банку. Але
фактично ці проекти не мали жодного продовження, й
Україні ми не надали ніякої допомоги якого б не було
виду. Франція навіть офіційно не визнала Україну і
виступила з категоричним протестом проти підписаного
нею миру» [11, c. 231].
У квітні 1918 р. уряд УНР спробує відновити
втрачені зв’язки з Парижем. Першим офіційним кроком
Києва в напрямкові «доложити всіх старань, щоби
закріпити мирні та дружні відносини між Французькою
Республікою та Українською Народньою Республікою»
став лист від 26 квітня 1918 р. до президента Франції
від голови Ради народних міністрів В. Голубовича
та управляючого Міністерством закордонних справ
М. Любинського з приводу призначення М. Шрага
посланцем УНР при уряді Франції [30, арк. 12],
який однак так і залишився без відповіді. Тоді ж, у
квітні 1918 р., зазнали невдач й спроби встановити
дипломатичні взаємини УНР з Італією, Іспанією,
Швейцарією та Швецією [26, арк. 4].
Пізніше, по закінченні Світової війни, переможці,
а надто Франція, не забудуть «зради» з боку України й
на Паризькій мирній конференції претензії українців на
власну державність виявляться примарними.
Лише за 73 роки після подій 1917–1918 рр., у
1991 році, Франція і Британія визнають незалежну
державу Україна: Французька Республіка – 21 грудня, а
Об’єднане Королівство – 31 грудня. Невдовзі ж, 10 та
24 січня 1992 р. Великобританія та Франція, відповідно,
встановили з Україною повноцінні дипломатичні
відносини. Історія почала писати новітні сторінки
українсько–французьких та українсько–британських
взаємин…
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Процес формування урядової системи
Гетьманату та участь в ньому Сергія Мерінга
Стаття присвячена уряду Павла Скоропадського в період Гетьманату.
Уряд мало підтримувався українськими активістами, але він зміг створити
ефективну адміністративну організацію, встановити дипломатичні відносини з
багатьма країнами і укласти мирний договір з Радянською Росією. Дослідження
зосереджується на вивченні діяльності міністра економіки та промисловості –
Сергія Мерінга і його внесок у розвиток Української Держави.
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В історії кожного народу є важливі дати, події,
явища. Для українців таким визначним періодом
вітчизняної історії на початку ХХ століття стала
Українська революція 1917–1921 років.
Характеризуючи глобальність змін під час револю
ційних потрясінь, феноменальність самої революції
як історичного явища, ці події й досі перебувають у
фокусі постійної уваги суспільства загалом та науковців
зокрема.
Сьогодні перед істориками–науковцями стоїть
завдання вивчити великі і малі суспільні структури,
які спричинили вибух революції, визначили напрямок
її розвитку та характер. Так, відомий український
історіограф Владислав Верстюк вважає, що «треба
вияснити, які суспільно–політичні сили і чому, відіграли
провідну роль у революції, а які – другорядну. Чому
одні з них виявилися ефективними лише на певному
етапі, а згодом втратили своє значення? Зрештою, треба
простежити й пояснити механізм взаємо– і протидії цих
сил» [1, с. 16–17].
Можливо, такий підхід допоможе науковцям
зрозуміти весь контекст української революції, зокрема –
її роль в модерній історії України як обов’язкової ланки
між ХХ та ХХІ століттями.
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Довгі десятиліття в історіографії Української рево
люції домінували два протилежні підходи. Один –
радянський – не визнавав за подіями 1917–1921 рр. в
Україні самостійного значення і грубо фальсифікував
їх, розглядаючи як складову «жовтневої соціалістичної
революції». Другий – націоналістичний, трактував
Українську революцію, як самостійне явище, але всю
енергію спрямував на те, щоб встановити винуватців
поразки визвольних змагань. Ще В’ячеслав Липинський
влучно описав цей напрям національної історіографії
революції: «Гетьманці вважають за винуватців руїни
всяких українських соціалістичних демократів, авторів
братання з Керенським, авторів Третього Універсалу,
провідників повстання. Демократи думають, що зло
пішло від гетьманців, що розігнали Центральну Раду…
Наддніпрянці всю вину покладають на галичан за те, що
передалися до Денікіна, а галичани на наддніпрянців за
те, що ті передалися до поляків» [2, с. 16].
Особливо, великих нарікань мав і має по–сьогодні
революційний період існування Української держави
Павла Скоропадського.
Після здобуття Україною справжньої незалежності,
маємо змогу по–новому дивитися на постать Павла
Петровича та його діяльність в розбудові української
державності. Зі своїх 72–х років життя, Скоропадський
гетьманував лише сім з половиною місяців. І якщо,
перші сорок п’ять років вважати передумовою до
гетьманства, то, останні двадцять сім, були тяжкою
розплатою, за недовгу мить влади над вируючою в
пошуках виходу з соціальних експериментів Україною.
А заплатив він сповна – смертю маленького сина, ще
за часів гетьманування, поневіряннями на чужині,
перебуванням під опікою німців у період фашистської
диктатури.
Початок життя Павла Скоропадського – це типовий
життєвий шлях російського аристократа, адже, поло
вина петербурзького вищого світу мала українське
коріння або українську маєтність. Відомий сучасний
український історик Олександр Реєнт, дослідник родини
Скоропадських, підкреслює: «Рід Скоропадських
із середини ХVІІ століття входив у число відомих
старшинських родів, поступово інтегрував в українську
військово–політичну та культурну еліту й посідав у ній
своє вагоме місце. Наявність у роду носія вищої влади
в Україні – гетьмана Івана Скоропадського, – надавало
його традиціям особливого громадсько–державницького
спрямування. Це не могло не вплинути на Павла, що
успадкував від свого відомого предка відповідальність
перед народом та історією, високий пафос служіння
людям і справі, до якої його покликала доля» [3, с. 13].
П. Скоропадський до Першої світової війни зробив
блискучу кар’єру військового. У 1912 році отримав
звання «генерал–майор» та був зарахований до імпера
торського полку.
З початком Першої світової війни генерал Павло
Скоропадський перебував на фронті, де командував
кінним полком, а потім гвардійською кавалерійською
дивізією та 34–м армійським корпусом. Лютневі
події 1917 року не похитнули намірів вести війну
до переможного завершення, зберегти боєздатність,
дисциплінованість довіреного йому з’єднання. Світогляд
Скоропадського відштовхував соціалістичні ідеї, як
чужі для нього. Зрозуміло, що він не був і не міг
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бути «свідомим українцем» у тогочасному розумінні
цього слова, але, він все ж вирізнявся глибоким
уявленням про своє українське коріння. Дід Павла, Іван
Михайлович Скоропадський, який після передчасної
смерті свого сина мав на Павла надзвичайний вплив,
був передовою людиною свого часу, брав активну
участь в громадській діяльності, в розробці селянської
реформи. Родинний будинок у Тростянці мав велику
колекцію української старовини портретів гетьманів
й видатних діячів України, серед яких був портрет
Івана Скоропадського. Рідна тітка Павла Єлизавета
Іванівна графиня Милорадович, своїм значним
грошовим внеском заснувала Наукове товариство імені
Т. Шевченка в Львові. З малих літ Павло Петрович
знаходився в оточення відомих українських діячів –
В. В. Тарновського, П. Я. Дорошенка, В. П. Горленка,
П. В. Новицького, з багатьма близько приятелював.
Таку оцінку дає П. Скоропадському пояснюючи джерела
національної свідомості гетьмана історик Г. Папакін
у статті «Штрихи до портрету гетьмана Павла Скоро
падського» [4, с. 5].
Сам же Скоропадський у своїх «Споминах» згадує:
«… коли імператор, зрікшись престолу за себе і свого
сина, звільнив тим самим нас од присяги, настала
можливість й необхідність для кожного вибирати свій
дальший шлях життя і праці. Зрозуміло, що я пішов тим
шляхом до якого ближче всього лежало моє серце. Цей
шлях вів до України. Йшов я без амбіційних замислів,
од етапу до етапу, поступово все більше й більше
приймаючи той український світогляд, який привів мене
до ідеї української державності» [4, с. 10].
Під впливом революційних подій 34–й корпус
перетворився на 1–й український. П. Скоропадський
намагався з притаманною йому ґрунтовністю відновити
дисципліну, навчити військової справи новоприбулих
прапорщиків, які пропагували соціалістичні ідеї, а
воювати не вміли. Через півтора місяця з офіцерської
школи вийшли інші люди, з певними знаннями та
навичками, прагненням навести порядок без нальоту
шовінізму.
Посада командувача першим українізованим війсь
ком, змушувала генерала спілкуватися з українськими
політичними діячами, соціалістами, про що у «Спо
минах» писав: «Моє враження таке, що в українськім
русі є здоровий національний підйом, тільки бракує
серйозних державних людей. Через це українізація
частини армії буде дуже трудною. У всякім разі,
український корпус стане серйозним фактором в
українському русі, з яким Росії доведеться рахуватись»
[4, с. 18].
16 жовтня 1917 року в Чигирині з’їзд Вільного
козацтва обрав П. Скоропадського отаманом. Скоро
падський згадував: «Мене цей вибір дуже здивував, бо
до того часу, опріч справ військових і організаційних,
в своєму корпусі, я нічим іншим ближче не цікавився.
Одначе, цей вибір показав мені, що для українців
праця моя над утворенням сильної регулярної
української частини мала величезне значення, сприяла
популяризації мого імені… Пізніше, коли мені довелося
ближче придивитися до цього козацького руху, у мене
зародилась думка, що козача організація може стати
такою зразковою силою в національному русі, яка, може,
і змогла б врятувати Україну від загального розкладу, що
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сильно вже давав себе почувати не тільки серед війська,
але й в різних верствах населення» [4, с. 34–35].
Саме з’єднання під командуванням генерала
Скоропадського стало на захист Центральної Ради, якій
загрожували в листопаді 1917 року збільшовизовані
війська. Зростаючий авторитет представника військово–
землевласницької еліти непокоїв українських лідерів,
і вони чинили йому всякі перешкоди. Це змусило
генерала піти у відставку і зайнятися політичною
діяльністю. Досить еклектичне політичне кредо Павла
Скоропадського формувалося під впливом двох факторів:
з одного боку, він поділяв погляди істеблішменту
самодержавної Росії, з іншого – усвідомлював право
мірність українських домагань і необхідність деяких
змін у суспільстві. У березні 1918 року за його
участі виникла політична організація «Українська
Громада» (згодом, «Українська Народна Громада»). Її
платформа виявилася близькою до позицій Української
демократично–хліборобської партії та «Союза земель
ных собственников». Політичний консерватизм у
програмних засадах «Української Громади» поєднувався
з прагненням до поміркованих перетворень у соціально–
економічній сфері. Якщо рівень організації «Союза
земельных собственников» П. Скоропадський визнавав,
то прагнення його членів відстоювати лише власні
інтереси непокоїли його, породжували незгоду. Водночас
«хлібороби» імпонували П. Скоропадському тим, що
відстоювали дрібне землеволодіння в Україні. Саме
такий шлях у поєднанні з акціонуванням переробної
промисловості, на його думку, мав стати магістральним у
розвитку української економіки [5, с. 103–104].
Соціально–економічні погляди гетьмана найповніше
відображаються у «Грамоті до професійного юриста»
О. Палтова. В ній проголошувалося: «Права приватної
власності, як фундаменту культури й цивілізації,
відбуваються в повній мірі, й усі розпорядження
бувшого Українського уряду, а так само, тимчасового
російського уряду відміняються й скасовуються.
Відбувається повна свобода по розробленню купчих
по купівлі–продажу землі. Поруч з цим, буде вжито
заходів по вивласненню земель по дійсній їх вартості
від великих власників для наділення земельними
ділянками малоземельних хліборобів. Рівночасно будуть
твердо затвердженні права робітничого класу. Особ
лива увага буде звернена на покращення правового
становлення й умов праці. На економічнім і фінансовім
полі відбувається повна свобода торгівлі й відкривається
широкий простір приватного підприємства й ініціативи»
[5, с. 104–105]. Дану програму відзначає соціально–
ринкова
орієнтованість,
прагматизм,
врахування
господарських традицій України.
Політика УНР все більше дратувала німецько–
австрійське командування, бо Берестейська угода
не виконувалась. Берлін та Відень розпочали пошук
ймовірних кандидатів у диктатори. Розглядали політичні
фігури Є. Чикаленка, М. Міхновського, але найкраще
підходив Павло Скоропадський. Перше, він був
військовою, дисциплінованою людиною, друге, він був
політик, землевласник, далекий від соціалістичних ідей,
третє, нащадок гетьманського роду, прибічник розвитку
європейських стандартів.
Це все влаштовувало німецьке командування з
яким Скоропадський декілька разів обговорював план
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перевороту. Пізніше, у «Споминах» генерал згадував
ті часи: «В мені все більше й більше міцніла думка,
що коли я не зроблю перевороту тепер, то у мене
залишиться назавжди гнітюча свідомість, що я
несмілива й слабодуха людина, і що ради власного
спокою пропустив можливість врятувати власний край.
Я не мав сумнівів, що переворот потрібний і корисний,
навіть б в тому випадку, коли б нова влада не змогла
довго втриматись. Я вважав, що владу я подолаю,
взявши в свої руки й те, що вдасться мені зробити, дасть
відпочинок, відновить у краю порядок, а в населенні
силу для нової боротьби» [4, с. 96–97].
29 квітня 1918 року з’їзд хліборобів оголосив Павла
Скоропадського гетьманом України. Присутні встали
та в загальному пориві вітали його як людину, якій
випало взяти на себе відповідальність у складний для
батьківщини час. У відповідь прозвучали такі слова:
«Панове! Я дякую вам за те, що ви довірили мені
власть. Не задля власної користі беру на себе тягар
тимчасової влади. Ви самі знаєте, що всюди шириться
анархія і що тільки тверда влада може навести лад.
На вас, хлібороби, і на статечні кола населення буду
спиратися, й молю Бога, щоб дав мені сили й твердості
врятувати Україну» [3, с. 72–73].
В ніч з 29 на 30 квітня 1918 року, прихильники
гетьмана здійснили переворот, захопили владу.
Квітневий державний переворот викликав неоднозначні
оцінки сучасників . Найбільш категорично висловилися
політичні супротивники гетьмана, які залишилися без
влади. В. Винниченко у притаманній йому емоційно–
гротескній формі «розкрив сценарій» перевороту:
«Захляле поміщицтво, пощипане фабриканство, зажу
рена за хабарями бюрократія й нахабно–льокайське
офіцерство в присутності німецького генерала скла
дають план державного перевороту. Тут же сидить
калічений кандидат на гетьманський трон: руський
генерал малоросійського походження, фігура сентимен
тального дегенерата, безвольного, але з романтичними
мріями й величезними маєтками по всій Україні…
Гетьман був підставною, нікчемною фігурою, манекеном
і декорацією, за якою стояв німецький генерал та його
воля, бажання, інтереси й розпорядження» [3, с. 81].
Негативно оцінювали переворот і прихід П. Скоро
падського до влади й такі політичні діячі, як П. Хрис
тюк, Л. Шанковський та інші.
Цікаво ознайомитися з мемуарами лідерів більшо
вицького руху А. Денікіна, П. Врангеля, П. Краснова.
Вони відводять чимало місця Україні, особливо,
гетьманській державі П. Скоропадського. Не дивлячись
на неприйняття усіма ними незалежності України,
ставлення до неї та її глави було різним. Різко негативне
у А. Денікіна: «Національний шовінізм і українізація
лягли в основу програми гетьманського уряду» [6, с. 52].
Об’єктивну оцінку гетьману дав П. Врангель: «Він
(Скоропадський) прекрасно служив, відзначався великою
старанністю, рідкісною добросовісністю, величезною
працездатністю». Водночас наголошував, що «порив,
розмах і швидкість рішень не були йому властиві» [7,
с. 92].
Донський отаман П. Краснов позитивно оцінював
П. Скоропадського, «старого товариша, майже друга,
але головну слабкість гетьманського режиму він бачив у
відсутності дієздатної української армії» [8, с. 304–305].
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Особливістю державного будівництва було те, що
воно відбувалося за присутності німецько–австрійських
військ. П. Скоропадський розумів, що окупанти не заці
кавлені у створенні сильної та суверенної Української
держави. Прекрасно усвідомлював, що результат
Першої світової війни буде на користь Антанти. Тому,
прагнув дотримуватися нейтралітету й очікував того
ж від німецько–австрійського командування, яке ще
до перевороту висунули низку вимог, виконання яких
вважалося б платою за нейтральну позицію. Головна з
вимог – виконання Брестської угоди.
Велике завдання стало перед гетьманом – зібрати
навколо себе однодумців, розумних політиків, фахівців.
«Треба шукати людей, що могли б провадити діло в
тому напрямку, в якому треба було його провадити.
Треба було відшукати людей однаково зі мною
думаючих… Пізніше, за добу гетьманства, українська
національна ідея стала захоплювати чимраз ширші
кола людей, які поважно трактували національний
рух, готові були працювати для нього без галасу й тієї
шовіністично–злобної піни, яка тільки збільшувала
число ворогів українства серед свого ж населення» [4,
с. 97].
Будучи вже в еміграції гетьман писав: «Я повірив,
що оце молоде національне почуття допоможе
Україні швидше позбутися анархії й стати на ноги.
Моя програма була проста: створити здібний до
державної праці сильний уряд; відбудувати армію та
адміністративний апарат, яких в той час фактично не
існувало, і за їх поміччю відбудувати порядок, який
би спирався на право; провести необхідні соціальні та
політичні реформи» [4, с. 98].
Вже у першому установчому акті гетьмана
П. Скоропадського «Грамоті до всього українського
народу» від 29 квітня 1918 р. зазначалося: «Управління
Україною буде провадитися через посередництво
призначеного мною Кабінету Міністрів і на остаточному
обґрунтуванні нижче долучених до цього законів про
тимчасовий державний устрій України» [9, с. 1].
В умовах відсутності парламенту уряд тимчасово
виконував і законодавчі функції. Ухвалені ним
законопроекти набували чинності після затвердження
їх гетьманом. Головою уряду, і за його поданням,
міністрів затверджував гетьман. Йому ж належало право
відставки кабінету. Кожен з міністрів був відповідальний
перед гетьманом «за загальний хід державного
управління та за свою діяльність і розпорядження».
За посадові злочини, голова та члени уряду, підлягали
громадській та карній відповідальності у встановленому
законом порядку [9, с. 1].
П. Скоропадський рекомендував на посаду голови
Кабінету Міністрів вірну йому особу – Миколу Сахно–
Устимовича, – вихідця з українського старшинського
роду, поміщика, власника кінного заводу, одного із
засновників політичної організації «Українська Народна
Громада». Платформа цієї партії виявилися близькою до
позицій Української демократично–хліборобської партії
та «Союзу земельних власників». Але, на німецько–
австрійське командування він не справив достатнього
враження, оскільки австрійський делегат В. Принціг
у доповіді МЗС охарактеризував його як постать «не
особливо презентабельну» [10, с. 10]. Того ж дня
група діячів з Полтавщини, зокрема, політичний член
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Державної думи граф І. Капніст, відвідала гетьмана і
не говорила, що М. Сахно–Устимович не підходить для
ролі голови уряду [11, с. 161].
Під приводом хвороби М. Сахно–Устимович
відійшов від справ, а формування уряду гетьман
доручив Миколі Василенку, відомому українському
громадському діячеві, члену ЦК партії кадетів,
колишньому заступнику міністра освіти Тимчасового
уряду. На той час він вже дав згоду взяти портфель
міністра освіти. До кінця дня 2 травня кістяк кабінету
було сформовано. Його перше засідання проходило
під головуванням П. Скоропадського. Тимчасово
обов’язки голови Ради Міністрів кілька днів виконував
М. Василенко [12, с. 29–31]. Викликаний до Києва
Ф. Лизогуб погодився очолити Гетьманський уряд. Його
призначення датовано 3 травня, хоч перше засідання
уряду він провів 7 травня 1918 року [12, с. 33].
На час вступу Лизогуба на посаду, до складу уряду
входило вісім міністрів: освіти – Микола Василенко,
член ЦК партії кадетів; юстиції – Михайло Чубинський,
кадет; шляхів сполучень – Борис Бутенко; фінансів –
Антон Ржепецький, кадет; торгівлі й промисловості –
Сергій Гутник, кадет; продовольства – Юрій
Соколовський, кадет; здоров’я та опіки – Всеволод
Любинський; праці – Юлій Вагнер, кадет; Державним
секретарем був призначений Михайло Гіжицький.
Залишилися вакантними посади міністрів закордонних,
військових, земельних та внутрішніх справ. Тимчасово,
обов’язки глави МЗС виконував М. Василенко, а
керівництво МВС взяв на себе Ф. Лизогуб [13, с. 3–13].
До 20 травня посаду лідера МЗС посів Дмитро
Дорошенко; генерал Олександр Рагоза був призначений
військовим міністром.
Отже, станом на 20 травня персональний склад
Ради Міністрів був сформований. В основному це були
фахівці у певних галузях економіки, науки, управління,
переважно етнічні українці, члени партії кадетів.
Загалом, такий уряд влаштовував Скоропадського,
оскільки відповідав його уявленням про державно–
політичну модель гетьманату та першочергові завдання
ліберальних соціально–економічних реформ, і насам
перед, аграрної. Адже, програмні положення партії
кадетів допускали наділення землею малоземельних
селян, в тому числі й за рахунок відчуження приватних
угідь шляхом викупу. У спогадах П. Скоропадський
писав, що першочерговим завданням вважав: «Створити
здібний до державної праці сильний уряд» [11, с. 245].
Слід зазначити, що формування складу і пере
становки у двох перших урядах Української Держави
велися під контролем представників німецької влади.
Фактично, формування уряду завершилося лише на
початку липня 1918 р. Главою МВС став Державний
секретар Ігор Кістяковський, який «справляв враження
дуже вольової людини, а головне бажання невтомно
працювати» [11, с. 250].
Упродовж п’яти місяців роботи Рада Міністрів
з 20 травня по 20 жовтня 1918 р. за підрахунками
Д. Дорошенка, було обговорено та ухвалено близько
300 законів [14, с. 48]. 8 липня 1918 р. Скоропадський
звернувся до прем’єра Ф. Лизогуба з особистим листом,
у якому позитивно оцінював результати двомісячної
роботи уряду, але ряд міністрів змушені були піти у
відставку. Не дивлячись на публічну подяку урядові,
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П. Скоропадський був незадоволений роботою, через
відсутність масштабності, повільність та м’якість.
З початком осені 1918 р. визріли нові підстави,
внутрішнього й міжнародного характеру, реорганізації
кабінету міністрів. П. Скоропадський усвідомлював, що
головні зобов’язання, визначені ним в інавгураційній
грамоті – скликання Українського Сейму, проведення
земельної реформи в інтересах селян, забезпечити
права робітничого класу, були далекими від втілення
у життя. Активно почав діяти антигетьманський
опозиційний національно–демократичний рух, який
об’єднався в Український національний союз на чолі
з В. Винниченком. Серйозна небезпека йшла від
неприязно налаштованих проти гетьманату російських
шовіністичних організацій. І нарешті, наближення
поразки Четвертого союзу та одновекторна зовнішня
політика Української Держави вели країну до катаст
рофи.
Розуміючи складність ситуації П. Скоропадський
схиляється до реконструкції складу Ради Міністрів на
користь поповнення її представниками українських
партій. 5 жовтня 1918 р. гетьман особисто розпочав
переговори з лідерами УНС В. Винниченком, А. Ніков
ським та Ф. Швецем. Було досягнуто попередню
домовленість про реорганізацію кабінету при залишенні
головою Ф. Лизогуба. Розуміючи складне положення
Гетьманату В. Винниченко від імені УНС виступив
з публічною різкою заявою стосовно уряду: «Ми не
вважаємо сучасний уряд України уповноваженим
і законним представником Української Держави.
Сучасний кабінет міністрів складений переважно з
старих урядовців самодержавного російського режиму,
чужий народові національно і ворожий йому політично
та соціально, має опору тільки в невеликих колах
великих аграріїв та королів промисловості, не розуміє і
не може розуміти нових підстав життя, на які стає весь
світ». Далі містилася вимога створення коаліційно–
демократичного національного кабінету міністрів, який
би тимчасово стояв на чолі держави [14, с. 269].
УНС вимагав від Скоропадського вісім місць в
майбутньому уряді і без Ф. Лизогуба. Праві сили,
зокрема, діячі ПРОТОФІСу та Союзу земельних
власників також вимагали собі портфелі. Під впливом
цих впливових партій та кадетів, 17 жовтня 1918 р. на
засіданні уряду, група міністрів виступала з декларацією
стосовно майбутнього України в зв’язку із змішаною
міжнародною ситуацією та наступним скликанням
світової мирної конференції, де підкреслювали, що
Україна має «бачити своє благополуччя в благополуччі
інших російських держав і зокрема Великоросії».
Необхідно об’єднатися у боротьбі проти більшовиків.
Заяву підписали: М. Василенко – заступник голови
уряду, міністр народної освіти; А. Ржепецький –
міністр фінансів; С. Гербель – міністр продовольства;
С. Гутник – міністр торгівлі й промисловості; О. Рома
нов – міністр юстиції; В. Заньковецький – міністр
сповідань; Ю. Вагнер – міністр праці; В. Колокольцев –
міністр земельних справ; Г. Афанасьєв – державний
контролер; С. Завадський – державний секретар [15,
с. 1].
Стало зрозумілим, що необхідно реформувати
уряд. П. Скоропадський прийняв відставку міністрів,
подякував їм за працю і просив продовжити виконання
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

обов’язків до складання нового уряду. 24 жовтня 1918 р.
гетьман затвердив нову Раду Міністрів. З 15 міністрів
сім залишилось на своїх посадах: Ф. Лизогуб –
прем’єр; Б. Бутенко – міністр шляхів; С. Гербель –
продовольства; Д. Дорошенко – закордонних справ;
Ю. Любинський – охорони здоров’я; А. Ржепецький –
фінансів; О. Рагоза – військових справ. Кандидатурами
від УНС були міністри: Андрій В’язлов – юстиції;
Володимир Леонтович – земельних справ; Олександр
Лотоцький – ісповідань; Максим Славицький – праці;
Петро Стебницький – освіти. Міністром торгівлі й
промисловості став протеже ПРОТОФІСу Сергій
Мерінг; міністр внутрішніх справ – Віктор Рейнбот [16,
с. 78–92].
Склад нового уряду П. Скоропадський оцінив як
буржуазний, але з сильним українським забарвленням
[11, с. 296]. В. Винниченко був протилежної думки,
тому заявив, що УНС стає до уряду в опозицію і за його
діяльність ніякої відповідальності на себе не бере.
Для нового уряду гетьман підготував спеціальну
програму з першочерговими діями. Найголовніше –
земельне питання та розробити проект закону про
Український сейм [17, с. 1].
Діяльність нового складу Ради Міністрів була
нетривалою, бо велася в умовах завершення Першої
світової війни, поразки Четвертого союзу, розпаду
Австро–Угорщини, революції в Німеччині та відречення
від престолу Вільгельма ІІ. Керівництво УНС ставши на
шлях повалення гетьманського режиму готувалося проти
збройного повстання. За таких умов П. Скоропадський
змушений був зробити суттєві переміщення в уряді,
які явно пов’язувалися з німецькою орієнтацією
Ф. Лизогуба, Д. Дорошенка, О. Палтова та інших [18,
с. 57–58].
Гетьманат був у скрутному становищі: відкрита
підготовка повстання породжувала недовіру до
міністрів делегованих УНС; невдалі спроби українських
дипломатів знайти у представників Антанти прихильне
ставлення до України. Дана ситуація спонукала
П. Скоропадського до офіційного декларування
федеративного зв’язку гетьманату з не більшовицькою
Росією. УНС призначив на 17 листопада скликання
Українського національного конгресу.
Дана ситуація нагадувала квітневий Хліборобський
конгрес, рішенням якого схвалили державний переворот
проти Центральної Ради. Намагаючись запобігти
падінню Української держави, П. Скоропадський 14 лис
топада 1918 р. оголошує грамоту в котрій заявляє,
що Україні «першій належить виступати в справах
утворення всеросійської федерації, якої кінцевою метою
буде відновлення великої Росії» [19, с. 1].
Цього ж дня відбулося засідання Ради Міністрів,
яке повинно було розглянути гостре питання про
Український національний конгрес, вірніше, про
заборону його скликання міністром внутрішніх справ
В. Рейнбонтом. Розгорнулась гостра дискусія: вісім
міністрів були проти конгресу, сім – за. Гетьман
розпустив уряд, доручивши Сергію Гербелю створити
новий [20, арк. 45].
Вже наступного дня було оголошено склад Ради
Міністрів: С. Гербель – голова і міністр земельних
справ, Г. Афанасьєв – закордонних справ; Б. Щуцький –
військових справ; А. Покровський – морських справ;
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І. Кістяківський – ісповідань; А. Ржепецький – фінансів;
С. Мерінг – торгівлі й промисловості; В. Любинський –
охорони здоров’я й опіки; В. Косинський – праці;
Г. Глінка – продовольчих справ; С. Петров – державний
контролер; С. Завадський – державний секретар [19,
с. 1].
15 листопада була оприлюднена коротка програма
дій нового уряду, яка налічувала кілька пунктів. Першим
було задекларовано працю з відбудування єдиної Росії
на федеративних основах «із затриманням в Україні
всіх прав на розвиток її державності й національної
самобутності». Далі йшлося про негативне оголошення
закону про Державний сейм, проведення земельної
реформи, поліпшення умов праці, тощо [19, с. 1].
Влада вірила у швидкий прихід військ Антанти і
навіть Кабінет Міністрів виділив 10 млн. карбованців
для продовольчого утримання військ Антанти [20,
арк. 47].
Антигетьманські сили прискорили наступ на Київ,
спираючись на січових стрільців, що були розташовані
в Білій Церкві. Гетьман готовий був повернути до уряду
міністрів–українців. Все це було марним [11, с. 320].
Німецькі війська виїздили на батьківщину, Антанта
свого десанту до Києва так і не відправила, а Директорія
вже кілька тижнів вела бойові дії, які завершилися
оволодінням столиці. 14 грудня 1918 р. гетьман
П. Скоропадський зрікся посади. Того ж дня уряд
під головуванням С. Гребеля прийняв свою останню
постанову про складання повноважень і передачу влади
Директорії [11, с. 378].
Отже, до складу трьох урядів Української Держави
на посади міністрів було прийнято 36 осіб, доля яких
склалася по–різному.
Пропоную розглянути напрямки діяльності у
третьому гетьманському уряді міністра торгівлі й
промисловості Сергія Фрідріховича Мерінга, який
добровільно виконував свої обов’язки, сподіваючись
покращити економіку України. Його наміри опублі
кувала газета «Киевская мысль» за 22 (9) жовтня
1918 р.: «Я не належу до жодної з існуючих політичних
партій. І в цьому моя сила, моя слабкість. Сила – що
мені ніколи не прийдеться із–за партійних інтересів
йти проти своїх особистих переконань, а слабкість – це
те, що я не маю права підтримки з боку якоїсь партії.
Маючи досвід земської діяльності, я знаю, що людина,
яка добре робить свою справу обов’язково в кінці
кінців знайде необхідну підтримку. З приводу питання
про мою діяльність в галузі промисловості й торгівлі
скажу, що бачу перед собою безмежне поле діяльності.
Україна – це країна безмежних можливостей. Якщо в
Україні буде вирішено правильно земельне питання, тоді
місцева промисловість розквітне. Для розвитку торгівлі
необхідно реалізувати цілий ряд заходів: розвиток
залізниць, покращення праці транспорту, широке
кредитування, підтримка ініціативи й т.п. Маючи
величезний природній потенціал, населення 40 млн.
осіб, Україна може стати країною з прогресивною
економікою. І тільки в цьому буде її порятунок, її
життя» [21, с. 1].
Прізвище «Мерінг» добре відоме історикам Києва.
Голова сім’ї таємний радник Фрідріх Фрідріхович
(Федір Федорович) Мерінг у 60–80–х роках був
відомою людиною, гласним Міської Думи, знаменитим
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професором медичного факультету Київського універ
ситету Св. Володимира. Найвищим науковим досяг
ненням діяльності видатного клініциста Ф. Ф. Мерінга
стала діагностика тромбозу венозних артерій серця,
відривних епоху в кардіології [22, с. 64]. Також знаме
нитий лікар водночас був ще і успішним підприємством,
який збагатився на іпотечних оборудках у центрі Києві
та в Україні.
Професор був одружений з дворянкою знатного
козацько–грецького роду Томара Катериною Михайлів
ною. Подружжя виховувало доньок: Софію та Надію,
синів: Михайла, Сергія, Володимира. Діти разом з
матір’ю згадуються в особистій справі Мерінга, у
формулярних списках викладачів університету Св. Воло
димира [23, арк. 292]. та у домашньому духовному
заповіті професора як нащадки [24, арк. 50–51].
Старий Мерінг помирає в жовтні 1887 р. і залишає
нащадкам чималий спадок. Так, Сергій Мерінг отримав
за заповітом Нову Греблю та Овечаче Київської
губернії Бердичівського повіту [24, арк. 50–51].
Згодом, закінчивши університет та одружившись
Сергій Федорович продає маєток в с. Овечаче й купує
Староприлуцьку садибу на Вінничині у 1906 р., віднов
лює палац, надавши йому репрезентативного характеру.
Нам відомий автор проекту фасадів, які мають схожість
з фасадами Маріїнського палацу в Києві. Власник
Старих Прилук, живучи на Липках в Києві, недалеко
від царського будинку, за проектом Растреллі, прекрасно
ознайомлений був з її архітектурою й, можливо, хотів,
щоб його новий заміський дім був схожий на Київський
палац.
Староприлуцький палац з трьох боків був оточе
ний пейзажним парком, закладеним у другій половині
VXIII ст., ще при попередньому власникові –
Олександрові Мацеї. З північної та західної сторін парк
доходив до річки, за якою знаходилося с. Нова Прилука.
Була побудована оглядова альтанка, яку розібрали
в 1960–х роках. Але й сьогодні пейзаж на схилах
річки Десни вражає своєю красою. З часом північно–
західна ділянка старих насаджень зменшилась, але сад
розширився за рахунок нових, які були зроблені новим
господарем Сергієм Мерінгом.
На початку ХХ століття, як зазначає «Список
населенных мест Киевской губернии» (1900 р.) було
405 дворів, жителів – 2147. Містечко належить Сергію
Федоровичу та знаходиться в оренді у Казимира
Вікентійовича Ближавського, який веде господарство за
восьми мильною системою [25, с. 373]. Що стосується
господарства Мерінга, то воно було показовим: «З
усіх районів Качанівки, особливе зацікавлення має
господарство в м. Стара Прилука, яке належало
С. Ф. Мерінгу, бо це один з рідкісних прикладів ведення
орендованого господарства на акціонерних початках»
[26, с. 105].
Також, Сергію Фрідріховичу належав цукровий
завод, що побудований в 1899 році та був у оренді
Гершка Дудника.
Серед економічних провідників займав авторитетне
місце, бо намагався активно впроваджувати в свою
підприємницьку діяльність нові технології сучасного
капіталістичного світу. Інакше, у буремному 1918 р.
Скоропадський не зарахував би не заполітизованого
Мерінга до третього уряду, якщо б не був впевнений
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замінити міністра торгівлі й промисловості С. Гутника.
Саме в цей час ПРОТОФІС й запропонував на
цю посаду маловідому постать, промисловця–
цукрозаводчика Сергія Мерінга, що як згадувалось,
не був відомий в політичних колах. 21 жовтня 1918 р.
Є. Чикаленко, якого Ф. Лизогуб переконував взяти
портфель міністра земельних справ, заявив: «Замість
Гутника берете якогось маловідомого Мерінга, як
кажуть, за рекомендацією «Протофіса» [27, с. 148].
Пізніше, Скоропадський писав: «Я був дуже здивований,
коли його замінив Мерінг», коли Гутник не виправдав
надій [11, с. 195].
Значних змін в апараті міністерства С. Мерінг
не провадив. Залишив С. Бородаєвського своїм
заступником, знаючи його як відомого фахівця у сфері
комерції та банківської справи. В кінці жовтня, вже в
якості міністра взяв участь у роботі з’їзду ПРОТОФІСу.
У промові наголосив, що ніякі зусилля усіх відомств і
уряду загалом, не відновлять промисловості, якщо вона
буде в економічному відношенні відособлена від решти
областей Російської імперії [28, с. 1]. 10 листопада
розпочалися засідання новосформованого уряду. При
складанні порядку денного доповідь С. Мерінга була
запланована на 7 листопада. Цього ж дня він поставив
питання про недофінансування урядовців центральних
установ. Йшлося не про заробітну плату, а кошти на
придбання матеріалу з метою оновлення гардеробу
державних службовців. Було ухвалено виділити
400 тис. карб. для осіб, які ще не придбали згаданого
сукна [20, арк. 40]. На іншому засіданні уряду С. Мерінг
запропонував
впорядкувати
грошову
винагороду
учасникам різних нарад та з’їздів. Було ухвалено
асигнувати 50 тис. крб. при умові, що особи які не
перебувають на державній службі, отримуватимуть не
більше 25 крб. за захід [20, арк. 35].
Під час урядової кризи накопичилося чимало
невідкладних завдань. Підписаний у серпні 1918 р.
Договір між Українською Державою і Всевеликим
Військом Донським про спільне регулювання питань,
пов’язаних з Донецьким басейном, потребував
механізму реалізації. 5 листопада уряд на доповідь
С. Мерінга ухвалив кандидатуру до складу українсько–
російської комісії у справі донецького вугілля. Від
Мінторгпрому до неї увійшов член ради міністра
С. Гаєвський [20, арк. 28].
Загострився дефіцит нафтопродуктів і мастильних
матеріалів. Спроби прямого обміну харчових продуктів
на нафту у Батумі ситуацію не врятували. Раді
Міністрів 6 листопада виділила в розпорядження С. Ме
рінга 5 млн. крб. для закупівлі нафти. 16 листопада
авансовано ще 15 млн. крб. на оплату операцій
з купівлі і розподілу мастильних матеріалів [20,
арк. 30]. На прохання С. Мерінга 30 листопада Рада
Міністрів наділила його виключним правом видобутку,
заготівлі і розподілу палива, мастильних і освітлю
вальних матеріалів [20, арк. 70]. Рішення було
майже символічним, оскільки Донбас був зайнятий
білокозачими законами, а столиця була блокована
повстанцями. Німецьке командування вступило з ними
у переговори, фактично, визнавши Директорію [18,
с. 216].
У кінці листопада гетьманські війська не пропус
тили через лінію фронту делегатів Петлюри, які
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їхали на переговори з німецькими. Представники
Обер–команди звернулися з протестом до С. Гербеля,
який доповів про це на засіданні уряду. Ухвалили
доручили С. Мерінгу, який вільно володів німецькою
мовою, пояснити німецькому командуванню, що
парламентарів Директорії не пустили тому, що не був
попереджений головнокомандуючий генерал О. Долго
руков. Самі переговори можливі лише у присут
ності представників українського уряду. Німці також
вимагали пояснень чому була розібрана залізнична
колія між Пост–Волинським і Жулянами, що перешкод
жала виїзду німецьких військ на батьківщину.
С. Мерінг мав заявити, що це зроблено з метою не
допустити до Києва бронепотяга повстанців. Крім
того, він мав наголосити, що «право регулювання
подробиць німецького втручання стосовно повстанців і
більшовиків належить українському уряду і головному
українському командуванню». Ще С. Мерінг для більшої
переконливості повинен був підкреслити, що саме таку
позицію займає й представник Антанти Е. Енно [20,
арк. 69].
5 грудня Рада Міністрів прийняла постанову
про асигнування у розпорядження міністра торгівлі
й промисловості 35 млн. крб. з коштів Державного
казначейства для закупівлі військового майна. 11 грудня
уряд вніс корективи у повноваження С. Мерінга щодо
розподілу палива. Він міг передавати іншим установам
тільки ту кількість палива, яка перевищувала потреби
відомства [20, арк. 82]. Мерінг залишався на посту до
останніх годин роботи Ради Міністрів. Його підписи
стоять під останніми актами гетьманського уряду –
постановами про відновлення у Києві діяльності міських
дум і управ, а також про передачу влади Директорії [20,
арк. 1, 2]. П.Скоропадський так підписував урядову
працю С. Мерінга: «Він, мабуть, був сповнений бажань
швидше подати справу, щоб розібратися у своєму
міністерстві, а потім настала катастрофа і все рухнуло»
[11, с. 241]. Верховна слідча комісія Директорії
пред’явила С. Мерінгу, як й усім міністрам останнього
гетьманського уряду, звинувачення і безуспішно
намагалася його арештувати [18, с. 217].
С. Ф. Мерінг разом із сім’єю залишає Україну та
емігрує до Австрії. Але в Україні залишається старший
син Сергій Сергійович, який закохався в Іванченко
Ольгу Олександрівну, з якою одружився 1921 р.
Відмовився від пропозиції батьків емігрувати. Тричі
був заарештований радянськими каральними органами,
звинувачений за антирадянську діяльність. У 1937 р.
розстріляний як «ворог народу». Особова справа Сергія
Сергійовича Мерінга знаходиться у Центральному
державному архіві громадських об’єднань України.
З матеріалів допиту від 17 травня 1923 р. 26–річний
С. С. Мерінг повідомив, що його батько Сергій
Федорович Мерінг разом з дружиною Терезою Йоси
півною, сестрою Кармен й братом Борисом знаходиться
в Австрії, залишивши Україну ще в кінці 1918 року [29,
арк. 17].
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The process of formation of the Hetmanate’s government system
and the participation of S. Mering in it
The article is devoted to the government of Pavlo Skoropadsky in the period of
Hetmanate. The government had little support from Ukrainian activists, but, it was
able to establish an effective administrative organization, established diplomatic ties
with many countries, and concluded a peace treaty with Soviet Russia. The study
focuses on the activities of the Minister of Trade and Industry – Sergii Mehring and
his contribution to the development of the Ukrainian State.
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Партії національних меншин
доби Центральної Ради:
соціальний та регіональний зріз
Проаналізовано соціальну базу, регіональну розгалуженість і чисельність
політичних партій національних меншин, які діяли на території українських
земель в період Центральної Ради. На основі аналізу партійних документів і
преси з’ясовано, що партії діяли в усіх українських губерніях, мали розгалужену
сітку місцевих осередків і прагнули залучити до своїх лав широкі верстви
населення.
Ключові слова: Центральна Рада, загальноросійські політичні партії,
партії національних меншин.

Становлення та розвиток сучасної багатопартійної
системи в Україні актуалізує вивчення попереднього
досвіду. Особливе значення в контексті цього має
доба Центральної Ради. У вітчизняній історії цей
період став добою найбільшого піднесення діяльності
політичних партій як українських, так і партій
національних меншин. Аналіз соціального складу
партій, регіональної поширеності, рівня впливовості на
різні верстви населення може допомогти в розв’язанні
міжнаціональних проблем на сучасному етапі.
Автор статті ставить за мету проаналізувати
соціальну базу, регіональну розгалуженість і чисельність
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політичних партій національних меншин, які діяли на
території українських земель в період Центральної Ради.
Різні аспекти діяльності політичних партій націо
нальних меншин доби Центральної Ради висвітлено у
працях В. Ф. Верстюка, Р. І. Вєтрова, О. М. Голікової,
В. І. Гусєва, З. І. Марковської, Г. О. Лєбєдєвої,
О. М. Любовець, В. Ф. Солдатенка, О. В. Старуха та ін.
Після перемоги Лютневої революції 1917 р.
та повалення царату в Росії нова влади в обличчі
Тимчасового уряду взяла курс на демократизацію
суспільства. В перших же урядових документах
проголошувалися всі політичні свободи, в тому числі,
й свобода діяльності політичних партій. Ця обставина
сприяла активізації діяльності політичних партій й на
терені українських земель, що були складовою Росії.
У Наддніпрянській Україні значний досвід і сталі
традиції функціонування мали партії національних
меншин. Загальноросійські, єврейські та польські партії
діяли тут з кінця ХІХ ст. З початком революційних
процесів у першу чергу активізувалися партії, які
підтримали Лютневу революцію в Петрограді й стали
опорою Тимчасового уряду.
Однією з правлячих партій стала Конституційно–
демократична партія народної свободи, для широкого
загалу більш відома під назвою «кадети». VІІ партійний
з’їзд (25–27 березня 1917 р.) ухвалив рішення
перейменувати партію на Партію народної свободи
(ПНС). Своє рішення делегати з’їзду обґрунтували
тим, що головне завдання партійної програми –
конституційна монархія – втратило актуальність. Однак
і після перейменування скорочена назва «кадети» не
зникла з ужитку.
Напередодні Лютневої революції головними фор
мами роботи ПНС були членство в міських думах і
земствах, створення різноманітних громадських орга
нізацій – військово–промислових, біржових комітетів,
комітетів порятунку і т.п. Революційні зміни в
країні посилили роль цих інституцій та громадських
організацій. Тому, саме через активну участь у
зазначених структурах лідери партії прагнули зміцнити
вплив партії, поширити партійні ідеологічні настанови.
Поряд із цим значна увага приділялася й проблемі
зростання чисельності партії. Статус правлячої партії
суттєво сприяв цьому процесу. В лютому–березні
1917 р. ряди партії зростали.
В Україні ПНС була достатньо розгалуженою
партією, мала партійні осередки у всіх губерніях і
великих містах. В переважній більшості губерній були
й повітові організації, а в деяких місцевостях, навіть і
сільські. Загальна чисельність партії в 1917 р. в Україні,
за підрахунками М. Н. Якупова, становила до 7,5–8 тис.
чол. [1, с. 9] із 60–70 тис. осіб у загальноросійському
масштабі.
Обласними партійними центрами кадетів були Київ,
Харків, Одеса.
У Києві діяли губернський, обласний і міський
комітети ПНС. Майже у всіх районах міста були
створені дільничні комітети партії. Головою був
достатньо відомий громадський діяч, юрист Д. Григо
рович–Барський. У губернії кадетські організації ство
рилися в Умані, Черкасах, Сквирі, Смілі [2, 25 травня].
Київські кадети скоординовували роботу партійних
осередків краю. 18–19 березня 1917 р. у Києві пройшов
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обласний з’їзд, в якому взяли участь делегати від
Київської, Волинської, Чернігівської та Подільської
губерній. Присутні обговорили основні програмні
положення перед VІІ загальноросійським з’їздом [3,
19 березня].
У Харкові функціонували міський, губернський,
а згодом і обласний (з червня 1917 р.) комітети партії.
Головою міського і губернського комітетів був професор
Харківського університету М. Соболев. У губернії діяли
партійні організації в Сумах, Богодухові, Купянську,
Валках, Волчанську, Лебедині та ін., всього з 11 повітів
губернії в 10 малися повітові комітети [2, 29 грудня].
Харків став організаційним центром Харківської,
Курської, Катеринославської, Воронезької, Полтавської
та Таврійської губерній.
Одеса стала обласним центром, що об’єднував
осередки Херсонської, Бессарабської і Таврійської
губерній. Найчисельніші організації були в Одесі,
Миколаєві, Херсоні, Єлисаветграді. Головою міського
комітету був юрист, журналіст В. Веліхов. Протягом
першої половини 1917 р. в Україні оформився ще
один обласний центр кадетів – Катеринослав. Головою
міського комітету був О. Сніжинський. У губернії
партійні організації діяли в Бахматі, Маріуполі,
Павлограді, Олександрівську, Гуляй–Полі, Федоровці,
Ульяновці, В.Михайлівці та ін. [2, 20 червня].
До складу партійних організацій ПНС входили
представники різних соціальних прошарків – від
ліберального дворянства та буржуазії до робітників і
селян. Однак кістяк партії становила ліберальна цензова
інтелігенція. Навесні 1917 р. до лав партії масово почала
йти міська інтелігентська молодь. Загалом партію можна
класифікувати як міську, по селах кадети, практично,
не мали жодного суттєвого впливу. Це було результатом
непопулярності їхньої аграрної програми, яка перед
бачала збереження приватної власності на землю й лише
часткову передачу поміщицької землі селянам за викуп
[4, с. 123–125].
Національний склад кадетських партійних органі
зацій України був неоднорідним, в основному
переважали три національності – росіяни, українці,
євреї. Загалом українці не становили чисельної
переваги, найбільша їх кількість була представлена
в Київській організації. Євреї мали сильні позиції у
південних організаціях партії.
Соціальний та національний склад ПНС зумовив її
позицію щодо українського національно–визвольного
руху. Партія переважно негативно ставилася до
прагнень українців здобути власну державність, навіть
у формі національно–територіальної автономії в складі
Російської республіки.
Навесні 1917 р. значно активізували свою діяльність
й загальноросійські соціалістичні партії. В містах
України спостерігався процес стрімкого відродження
партійних осередків РСДРП. До революції в Україні
переважали організації меншовицького напряму, значну
частину становили також об’єднані осередки РСДРП,
що складалися з представників обох течій – меншовиків
і більшовиків. Тому, чисельного зростання спочатку
зазнала саме РСДРП(м). З березня 1917 р. вона стрімко
поповнювалася робітниками й інтелігенцією. Щодо її
чисельності у вітчизняній науковій літературі найчастіше
наводиться цифра 15–16 тис. [5, с. 25; 6, с. 13].
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Точному підрахунку чисельності партії заважає факт
існування об’єднаних з більшовиками організацій (про
що зазначалося вище). Такі організації оформилися в
Полтаві, Кременчуці, Чернігові, Василькові, Конотопі,
Умані, Казатині. У Донецько–Криворізькому регіоні
діяли об’єднані організації в Юзівці, Бахмуті, Олександ
рівську, Єлисаветграді, Кривому Розі, Каменську
(Катеринославської губернії). На Півдні практично всі
організації РСДРП були об’єднані, зокрема, в Одесі,
Миколаєві, Мелітополі, Бердянську, Херсоні, Таганрозі,
Маріуполі [7, с. 93, 130, 306, 376–377].
РСДРП(м) не була ідейно згуртованою партією,
її організації складалися з різних ідейно–політичних
течій, що оформилися за роки Першої світової війни.
Головні суперечки точилися між правим крилом –
так званими оборонцями, які виступали за війну до
переможного кінця й лівим – інтернаціоналістами,
які виступали проти війни. З перемогою Лютневої
революції ідейні протиріччя всередині партії частково
залагодилися. Спочатку гасло продовження війни
за допомогою всіх воюючих країн до підписання
загального демократичного миру практично поділялося
усіма меншовиками – як «старими» оборонцями – війна
заради захисту вітчизни, так і «новими» оборонцями –
війна заради захисту революції. Ця обставина посилила
правий фланг партії і зробила його домінуючим навесні
1917 р. як у Росії, так і в Україні.
Регіонально організації обох ідейно–політичних
течій в Україні поділилися таким чином. На Півдні та
у Південно–Західному краї переважали меншовики–
оборонці, головним центром яких була Київська
організація на чолі з М. Балабановим і В. Дрелінгом.
Центром лівих меншовиків була Харківська органі
зація, якою керували С. Сан (Девдоріані) і І. Бер
(Гуревич) – прибічники лінії Ю. Мартова. Меншовики–
інтернаціоналісти мали вплив у Катеринославі, а також
в ряді місць Донецько–Криворізького регіону [5, с. 23].
Меншовики мали значний вплив серед зрусифі
кованих робітничих мас України й частково серед
селянства. Цьому сприяла активна популяризаторська
робота партійних лідерів і їхня перевага навесні
1917 р. у радах робітничих і солдатських депутатів,
профспілках, робітничих організаціях, фабзавкомах.
Соціальну основу партії становила міська інтелігенція
та робітники, за національним – переважали росіяни та
євреї, українці становили незначну частку.
Головними конкурентами меншовиків на електо
ральному полі були більшовики. Після виходу з підпілля
в більшовицьких рядах в Україні нараховувалося біля
2 тис. членів (до 30% з них працювали в об’єднаних
з меншовиками організаціях). За соціальним і націо
нальним складом більшовицькі організації мали подібні
до меншовиків ознаки. З поверненням із заслання
та імміграції партійних лідерів популярність партії
зростала, що сприяло збільшенню її чисельності.
Стрімкого зростання чисельності та впливовості
зазнала й Партія соціалістів–революціонерів. Протягом
весни 1917 р. вона перетворилася з нелегальної партії
в провладну, її чисельність збільшувалася за рахунок
селян, робітників, солдат, службовців, студентів, міщан,
учнів, представників інтелігенції.
На початку революції в Україні налічувалося приб
лизно 35 тис. есерів, а вже на кінець червня 1917 р. їх
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загальна чисельність сягнула 67–70 тис. осіб. Найбільш
чисельними були організації есерів у Донецько–
Криворізькому регіоні – 36 тис. чол., в тому числі
в Катеринославі – більше 4 тис., в Харкові – 3 тис.,
Маріуполі – 2 тис., Єнакієве – 2 тис., Горлівці – 2 тис. У
Південно–Західному краї було приблизно 15 тис. есерів:
у Києві – 3,5 тис., Полтаві – 1,5 тис., Кременчуці –
1,2 тис. осіб. На Півдні України налічувалося близько
18–20 тис. есерів, в тому числі в Одесі – 8 тис.,
Миколаєві – 6 тис., Єлісаветграді – 1 тис. осіб [8, с. 11–
12].
У ПСР, як і у меншовицьких лавах, була відсутня
ідейна єдність. Практично з моменту оформлення партії
йшла гостра боротьба між правими, центром і лівими.
З початком революції об’єктивна наявність кількох
варіантів можливого розв’язання поточних соціально–
політичних проблем тільки посилила розбіжності
всередині партії. В Україні діяли представники всіх
есерівських течій. Есери Києва, Катеринослава,
Луганська, Юзівки та багатьох ін. міст були провід
никами офіційної есерівської ідеології. Центром
лівих есерів, що позиціонували себе прихильниками
М. Спірідонової і Б. Колегаєва, була Харківська
організація, яку очолювали впливові ліві есери
М. Алгасов, М. Алексєєв, В. Карелін. У квітні 1917 р.
на лівоесерівські позиції стала й Одеська організація на
чолі з відомими в місті діячами П. Шифером і С. Заком
[8, с. 14].
Переважна більшість есерівських організацій діяла
у містах і містечках України, у розвинутих промислових
центрах, де переважав пролетаріат російського
походження, а також у місцях зосередження російської
армії. Членами партії були представники інтелігенції,
робітників і селян, за національним складом також
переважали росіяни і євреї.
Поряд із загальнонаціональними партіями розга
лужену сітку партійних організацій в Україні мали й
єврейські політичні партії – Загальний союз єврейських
робітників в Литві, Польщі та Росії (Бунд), Сіоністська
партія, партія «Поалей ціон», Єврейська народна партія
(«Фолкспартей»), Об’єднана єврейська соціалістична
робітнича партія («Фарейнігте») та ін.
Однією з найвпливовіших єврейських партій став
Бунд. До революції на терені українських земель
нараховувалося всього 10 нечисленних організацій
у великих містах – Києві, Харкові, Катеринославі,
Одесі, Житомирі, Кременчуці тощо. Однак із початком
революції Бунд розгорнув бурхливу діяльність щодо
створення нових партійних осередків. До серпня 1917 р.
у великих містах України вже діяло 60 організацій,
найбільші були в Одесі, Києві, Катеринославі, Харкові,
Єлисаветграді, Вінниці, Прилуках, Білій Церкві. Їх
діяльність координував Південний обласний комітет
і три районних – у Києві, Катеринославі та Одесі. На
вересень 1917 р. з 20 тис. зареєстрованих бундівців по
всій Росії майже половина була в Україні [9, с. 25].
Лідери Бунду прагнули всіма силами збільшити
вплив партії на поточні політичні процеси через
роботу в новостворених революційних органах – радах
робітничих депутатів і профспілках. Представники
партії були членами Київської, Катеринославської,
Харківської, Миколаївської, Одеської та ін. рад
робітничих і солдатських депутатів. У деяких містечках,
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зокрема, Богуславі, Староконстантинові, Козятині, вони
очолювали виконкоми рад. Практично під керівництвом
бундівців працювали профспілки в Чернігові, Житомирі,
Вінниці, Білій Церкві та ін. містах. Членами Бунду
переважно були представники інтелігенції, міщан,
службовців, менше – робітників. За національної
ознакою партія була майже повністю єврейською.
З початком революції скріпили свої ряди й ін.
єврейські соціалістичні партії. Так, Єврейська соціал–
демократична робітнича партія («Поалей ціон»)
наприкінці 1917 р. нараховувала 15 тис. членів [10,
с. 193]. Об’єднана єврейська соціалістична робітнича
партія (ОЄСРП) мала в Україні 163 регіональних
організацій [11, арк. 41–44].
Організаційне та ідеологічне піднесення навесні
1917 р. переживала Сіоністська партія. Лави партії
активно поповнювалися молоддю, її загальна чисель
ність сягнула близько 300 тис. [10, с. 192]. Популярність
партії зумовлювалася поширенням ідеї відродження
державності серед єврейського населення.
З піднесенням сприйняли Лютневу революцію й
польські політичні партій й організації, які діяли на
терені України. Загалом, польський рух, незважаючи
на наявність в ньому різноманітних течій і напрямів,
був єдиним у своєму прагненні відродження Польської
держави. Навесні 1917 р. більшість лідерів польського
руху, на противагу від загальноросійських і єврейських
партій, підтримали національно–визвольні змагання
українців, зокрема, гасло широкої національно–терито
ріальної автономії в складі федеративної демократичної
Російської республіки.
Отже, аналіз партійних документів і преси показав,
що партії національних меншин діяли в усіх українських
губерніях, мали розгалужену сітку місцевих осередків
і прагнули залучити до своїх лав широкі верстви
населення. Через участь своїх членів у різноманітних
органах влади та громадських організаціях партії
прагнули впливати на перебіг подій в Україні й своїм
головним завданням вбачали утримання українського
революційного руху в загальноросійському річищі.
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Party of national minorities of the period of the Central Council:
social and regional sector
The article analyzes the social base, regional division and the number of political
national parties of minorities which acted on the territory of Ukrainian land in the
period of the Centralna Rada. Based on the analysis of the party documents and press
was clarified that the parties acted in the all Ukrainian governments, had forked
system of local organizations and sought to attract to their ranks a wide section of
the population.
Keywords: the Centralna Rada, the Russian political parties, the national
parties of minorities.
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Становлення багатопартійності
на Наддніпрянщині на етапі
проголошення Української державності
(березень – квітень 1917 р.)
Проаналізовано процес утворення політичних партій на Наддніпрянщині
у період становлення Української державності на початку ХХ ст. Наголошено
на особливостях формування кожної з політичних сил, визначено їх лідерів
та основоположні програмні принципи. Охарактеризовано ставлення
новоутворених партій до ідеї автономії України (її незалежності), а також
до соборницьких прагнень лідерів Центральної Ради. Відзначено, що більшість
партій соціалістичного спрямування визнавали необхідності побудови
федеративної демократичної республіки в Росії, запровадження широкої
національно–територіальної автономії України. Зроблено висновок, що ідею
соборної незалежної держави сповідували політичні партії як Наддніпрянщини
так і Галичини, однак їх лідери загалом не до кінця усвідомлювали складності
тогочасної суспільно–політичної ситуації, шляхів та форм злуки Української
Народної Республіки і Західно–Української Народної Республіки, а тим більше –
розбудови єдиної соборної держави.
Ключові слова: Центральна Рада, політичні партії, ідеологія,
Наддніпрянщина, консолідація.
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Лютнева російська революція 1917 року, декларації
Російського Тимчасового уряду про дотримання демо
кратичних свобод, утворення Центральної Ради
3–7 березня 1917 року послужили потужним імпульсом
до відновлення діяльності політичних партій на
Наддніпрянщині, що виникли ще на початку ХХ ст. і
утворення нових. Саме від їх державницької програми
залежала доля Української держави.
Партійно–політичне життя на Наддніпрянщині у
період становлення Центральної Ради – одна з проблем,
яка постійно перебуває у полі зору сучасних українських
істориків. Однак, незважаючи на доволі значну кількість
праць в окресленій тематичній ніші, особливості
становлення багатопартійності на «Великій Україні»,
на жаль, ще належним чином не вивчені сучасною
українською та зарубіжною історіографією. Джерельну
базу статті становлять спогади відомих громадсько–
політичних діячів Галичини та Наддніпрянщини,
мемуарна література, матеріали тогочасної періодичної
преси. Мета статті – охарактеризувати політичну
палітру Наддніпрянщини після утворення Центральної
Ради, визначити особливості програм новоутворених
політичних партій, проаналізувати ставлення політичних
сил до ідеї проголошення незалежності Української
держави.
Утворена 3–7 березня 1917 року Центральна
Рада, еволюціонуючи від об’єднання представників
київських громадських організацій до центральної
загальноукраїнської організації, за словами українського
історика В. Верстюка, на відміну від окремих
політичних партій, захищала інтереси не якогось одного
стану, а перша публічно й відверто почала говорити
від імені нації та про потреби нації [3, c. 5]. 8 квітня
1917 року на Всеукраїнському національному конгресі
голова Центральної Ради М. Грушевський підкреслив:
«Центральна Рада повинна бути центром українського
політичного
життя,
вона
повинна
довершити
організацію краю, повинна освідомлювати найширші
маси України в політичних завданнях, що тим самим
являється і освідомленням національним» [3, c. 5].
Після утворення Центральної Ради відбулася
трансформація партійного та організаційно–політич
ного життя на Наддніпрянщині. 25–26 березня
1917 року у Києві скликано з’їзд Товариства
українських поступовців (ТУП), на якому організацію
перейменовано на Союз українських автономістів–
федералістів. За задумом лідерів Союзу, новостворена
організація мала стати основою формування єдиного
національного фронту, консолідуючим осередком
національних сил Наддніпрянщини. У справі автономії
з’їзд ухвалив «негайно, всіми силами і засобами
утворювати автономію України. Вжити заходів, щоб
надати їй якнайбільшого авторитету на організаційних
зборах усіх груп людности України, а остаточну санкцію
перенести на установчі збори всеї Росії» [14]. З’їзд
доручив Раді Союзу утворити комісію для підготовки
проекту автономії України.
Водночас
з’їздом
визначено
найактуальніші
завдання: «а) організація сил українських; б) організація
виборних комітетів на місцях; в) об’єднання широкіх
народніх мас на грунті економічному, політичному
та культурному; г) поворот на Україну інтелі
гентних працівників, що живуть поза межами її;
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д) використовувати досвід галичан, що тепер в Росії»
[14]. До Тимчасового Центрального Комітету Союзу
обрано В. Біднова, Д. Дорошенка, С. Єфремова,
Ф. Матушевського, А. Ніковського, В. Прокоповича,
О. Шульгина та ін. [6, c. 50]. Союз українських
автономістів–федералістів
заявив
про
підтримку
Російського Тимчасового уряду та доручив українському
національному комітету на чолі із О. Лотоцьким своє
заступництво [14]. Крім того, організації, що входили
до Союзу «могли вільно належати до тих або инших
організацій» [14].
Проте підготовка до Всеукраїнського національного
конгресу показала перевагу Центральної Ради як
об’єднавчого центру українських національних сил.
Більшість членів Союзу українських автономістів,
скориставшись приїздом на Конгрес прихильників
утвореної у 1905 році Української радикально–
демократичної партії (УРДП), вирішили відновити
діяльність цієї партії. Під час Конгресу відбулися
дві наради членів партії, на яких ухвалено залишити
стару програму і стару назву до наступного з’їзду.
До Ради УРДП увійшли В. Біднов, П. Грозинський,
Д. Дорошенко, С. Єфремов, С. Ерастов, М. Левицький,
П. Чижевський, Є. Чикаленко, І. Шраг, О. Шульгин
та ін. На конференції УРДП 25–28 червня 1907 року,
на пропозицію О. Шульгина, ухвалено резолюцію
про зміну нази партії: «Виходячи з давніх традицій
української громадської думки і стоячи на грунті ідей
соціялізму та федералізму, конференція вважає, що
теперішня назва партії («радикально–демократична»)
не зовсім виразно виявляє ідеологію та завдання
партії, і тому приймає нову назву – Української партії
соціялістів–федералістів (УПСФ)» [18].
За словами В. Дорошенка, назва партії «дуже мало
відповідала суті, бо члени партії властиво не були
соціалістами, а з моменту проголошення української
державної
самостійности
ніякої
федералістичної
програми не додержувались» [6, c. 54]. Червнева конфе
ренція УПСФ, заслухавши доповіді О. Шульгина,
А. Ніковського, І. Чопівського, М. Кушніра, В. Бойка,
С. Єфремова у своїх резолюціях чітко заявила про
свою прихильність до демократичного федеративного
республіканського ладу в Росії, автономії України,
аграрної реформи на основі ліквідації великого
землеволодіння, українізації освіти і культури. Водночас
на конференції ухвалено тактику УПСФ: «З партіями,
групами і націями, що ставлять ті самі завдання й
простують до тих же ідеалів, партія йтиме разом, не
розбиваючи сил, потрібних на одностайне здобування
форм кращого громадського життя» [15].
4–6 квітня 1917 року відбулася Всеукраїнська
конференція Української соціал–демократичної робіт
ничої партії (УСДРП), яка відновила свою діяль
ність після заборони в 1907 році. Однак окремі її
члени здійснювали спроби утворювати в різних
частинах України соціал–демократичні організації. За
словами Д. Дорошенка, «серед українських соціял–
демократів був цілий ряд видатних діячів, які вийшли
з Укр.[аїнської] Рев.[олюційної] Партії і які з вибухом
революції зібрались всі в Київі (Д. Антонович,
М. Порш, М. Ткаченко, В. Винниченко, С. Петлюра)»
[6, c. 51]. Квітнева конференція УСДРП 1917 року чітко
визначила головну вимогу – «автономію України, яко
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перше, неодкладне, пекуче завдання сучасного моменту
українського робітництва та всієї України» [18].
Конференція ухвалила підтримувати федеративний
устрій Російської демократичної республіки, Тимча
совий уряд («оскільки він визнає і провадить домагання
революційного народу всієї Росії»). Українські
соціал–демократи вважали Центральну Раду єдиним
міжпартійним українським об’єднаним комітетом, до
«якого вступають політичні, професіональні і економічні
організації, а ні в якім разі не готові вже буржуазно–
політичні блоки». Свою участь в Центральній Раді
соціал–демократи пояснювали бажанням реалізувати
вимогу автономії України, «пильнуючи, щоб завдання
Ц.[ентральної] Р.[ади] не осложнялись приняттєм ніяких
инших пунктів політичної програми або тактичного
поступовання, що безпосереднє не мають метою
переведення автономії» [17].
Українська
партія
соціалістів–революціонерів
(УПСР) до 1917 року не була організаційно оформ
леною, існували тільки окремі гуртки, які були створені
упродовж 1905–1906 років в окремих містах. На
переконання Д. Дорошенка, «більшість українських
соціалістів–революціонерів виховались під впливом
ідеології російських соціялістів–революціонерів, а дехто
навіть належав був спочатку до партії рос.[ійських]
ес–ерів, але їх там відштовхнуло ігнорування
українських національних інтересів. Крім того, українці
не погоджувались з ідеєю соціалізації землі, вони
воліли вже націоналізацію, яка давала, на їх думку,
змогу регулювати аграрні відносини до економічних
особливостей України» [6, c. 51–52].
Установчий з’їзд УПСР відбувся 4–5 квітня
1917 року. В його резолюціях визнано «найбільшою
потребою укр[аїнського] народу негайне переведення
в життя широкої національно–територіяльної автономії
України з забезпеченням прав національних меншостей
і негайне скликання територіяльної української
установчої ради для вироблення основ і форм автономії,
і для підготовлення виборів до загальноросійських
установчих зборів від народу українського та инших
народів теріторії України» [2]. Соціалісти–револю
ціонери розглядали питання про об’єднання з
українськими соціалістами–народниками і УСДРП».
З’їзд закінчився вибором Центрального Комітету у
складі М. Ковалевського, І. Богковського, І. Коваліва,
К. Коржа, В. Залізняка, В. Ігнатієнка, І. Маєвського,
П. Христюка, О. Шлейченка [6, c. 53]. Майже одночасно
з УПСР організувалася Українська селянська спілка,
яка називала себе професійно–класовою організацією
українського селянства. Українська селянська спілка
опинидася під впливом УПСР [6, c. 53].
Крім УСДРП, УПСР, УПСФ, у 1917 році були
утворені Українська демократична хліборобська партія
(УДХП), Українська трудова партія (УТП), Українська
федеративно–демократична партія (УФДП), Українська
партія самостійників–соціалістів (УПСС).
УДХП організаційно оформилася на установчому
з’їзді 29 червня 1917 року. У першій програмі партії
демократи–хлібороби були солідарні з провідними
українськими партіями в необхідності побудови феде
ративної демократичної республіки в Росії, запровад
ження широкої національно–територіальної автономії
України. Проте її вирізняло відстоювання приватної
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власності як основи народного господарства, вирішення
земельного питання українським сеймом на основі
парцеляції за викуп [16].
Установчий з’їзд УТП відбувся 18 жовтня 1917 року
в Києві. За словами Д. Дорошенка, ініціативу до
створення цієї партії подав гурток українців–коопе
раторів. Лідером цієї партії був київський адвокат
Ф. Крижанівський, проте вона впливовістю в політич
ному житті Наддніпрянщини не відзначалася [6, c. 55].
УФДП заснована у грудні 1917 року у Києві. Її
лідерами–засновниками були Б. Беренгович, А. Дес
ницький, В. Ігнатович, Г. Квятковський, І. Лучицький,
В. Науменко. Партія вважала себе наступницею та
продовжувачем ідей М. Драгоманова, Української
радикальної партії, послідовно відстоювала федера
лістську позицію. Проте помітної ролі в політичному
житті не відіграла, проіснувавши тільки кілька місяців
[11, c. 163].
Утворення УПСС, за словами українського історика
О. Любовець, стало результатом завершення процесу
консолідації всіх самостійницьких груп і течій, які
стояли на державницьких засадах – Української народної
партії (УНП), Союз української державності, українські
націонал–революціонери, українські соціалісти–рево
люціонери (конфедералісти), а також безпартійні
самостійники,
представники
від
українського
війська і вільного козацтва, відомі політичні діячі
самостійницьких переконань. 17 грудня 1917 року
на Всеукраїнському з’їзді вони об’єдналися в єдину
партію – УПСС. Лідерами партії були П. Макаренко,
І. Луценко, М. Андрієвський та ін. З’їзд ухвалив вимогу
негайного проголошення незалежності УНР.
Завершуючи огляд партійно–політичного життя
на Наддніпрянщині відзначимо, що зважаючи на
нестабільну зовнішньополітичну ситуацію, лідери
української революції намагалися приєднати до
відродженої автономії України передусім ті землі, що
перебували в межах Російської імперії. М. Грушевський
у статті «Якої ми хочемо автономії і федерації?» так
окреслив територію майбутньої української автономії:
«Українці хочуть, щоб з українських земель Російської
держави (бо про них говоримо поки що, не зачіпаючи
питання об’єднання всіх українських земель), була
утворена одна область, одна національна територія.
Сюди, значить, мусять увійти губернії в цілості або ж
в переважній часті українські – Київська, Волинська,
Подільська, Херсонська, Катеринославська, Чернігівська,
Полтавська, Харківська, Таврійська, Кубанська. Од них
треба відрізати повіти і волості не українські, як скажім,
північні повіти Чернігівської губернії, східні Кубанської
тощо, а прилучити натомість українські повіти сусідніх
губерній як Хотинський і частини Акерманського
[повіту] Бессарабії, східні частини губернії Холмської,
полудневі окрайці губерній Городенської, Мінської,
Курської, західні часті Вороніжчини, Донщини, Чорно
морської і Ставропольської губерній. Так утвориться
територія, де українська людність становить більшість»
[5, c. 126]. До листопада 1917 року цієї програми–
мінімум не вдалося виконати через непохитну позицію і
протидію Російського Тимчасового уряду.
Таким чином, навесні 1917 р. на Наддніпрянщині
були створено чимало партій різного ідеологічного
спрямування.
Для
характеристики
особливостей
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їх створення, наведемо слова відомого галицького
політика О. Назарука, який тривалий час перебував
із дипломатичною місією в УНР у роки національно–
визвольних змагань. Він констатував: «В Галичині,
при всій її політичній мізерії все–таки політичні партії
мали вже своєю традицію і якийсь відзвук, резонанс у
найширших масах, що видно було особенно в виборчій
боротьбі. Скрізь була осіла інтелігенція, зв’язана з
певною політичною організацією, ба навіть тревалі
організації з правильними вкладками, платними
організаторами повітів... Нічого подібного на Великій
Україні. Рух партійний ще дуже молодий, щойно
вийшов з підземелля й таємної кружковости на світло
дня. Низький і темний уровень народної маси не дає
йому розвинутися. Словом – партій на Великій Україні,
це не партій в західнім розумінню, тільки радше клюби,
які щойно можуть стати колись партіями... Їх основа:
ще не широка організація й освідомлені маси, тільки
кружкова конспірація» [13, c. 19–199]. Подальші події
правильність його слів, виявили недоліки їх політичних
програм та відсутність дієвих механізмів реалізації
задекларованих принципів.
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Provision of multiparticiality in Eastern Ukraine
at the evaluation of the Ukrainian state (March – April 1917)
The process of formation of political parties in Eastern Ukraine in the period of
formation of the Ukrainian statehood in the beginning of the 20th century the analyzed.
The peculiarities of the formation of each of the political forces are emphasized, their
leaders and their basic program principles are determined. The attitude of newly
formed parties to the idea of the autonomy of Ukraine (its independence), as well as to
the aspirations of the leaders of the Central Rada, is characterized. It is noted that the
majority of socialist parties recognized the necessity of building a federal democratic
republic in Russia, the introduction of a broad national–territorial autonomy of
Ukraine. It is concluded that the idea of a sovereign independent state was practiced
by political parties both the Eastern Ukraine and Galicia, but their leaders generally
did not fully understand the complexities of the contemporary socio–political
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Соціально–економічна специфіка Поділля
у часи проведення насильницької
колективізації 1927–1932 рр.
Проаналізовано особливості проведення насильницької колективізації
1927–1932 рр. в Україні та на Поділлі зокрема. Враховуючи те, що на
загальноукраїнському тлі Поділля було специфічним регіоном, оскільки одним
із чинників, що визначало специфіку Поділля – це прикордоння. Зауважується,
що межуючи із Польщею та Румунією, Поділля було прикордонним регіоном не
просто Радянської України, а всього Союзу ССР. Прикордонний статус регіону
зумовив проведення постійних «чисток політично неблагонадійного населення»
та проведення перманентних репресивних акцій, котрі проводилися у контексті
реалізації конкретних завдань, ініційованих вищим партійно–радянським
керівництвом. У контексті «політичної неблагонадійності» проводилися
також етнічна чистка Поділля.
У статті закцентовується на тому, що селяни не були зацікавлені у
значному усуспільненні засобів виробництва. Вони бажали у подальшому
розпоряджатися як належними їм засобами виробництва, так і виробленою
сільськогосподарською продукцією. Автор статті аналізує окремі
історіографічні аспекти проведення насильницької колективізації за
матеріалами державних архівів та проводить історико–порівняльний аналіз із
подібними даними інших регіонів України.
Ключові слова: соціально–економічна політика на Поділлі, насильницька
колективізація, депортація, індустріалізація, розкуркулення.

Темпи розвитку промисловості і сільського госпо
дарства у період нової економічної політики не влаш
товували кремлівських керівників. Водночас, вони
боялися економічного зростання приватного капіталу,
який із певного періоду почав би коригувати соціально–
економічну політику більшовиків. Тому у побудові
«держави–комуни» [1, с. 23–24; 24]. Й. Сталін та його
оточення у 1928 р. вирішили кардинально прискорити
темпи економічного зростання за рахунок перерозподілу
бюджетних асигнувань, зниження соціальних витрат,
конфіскаційних заходів у сільському господарстві,
репресій окремих соціальних груп. На їх думку, такі
методи забезпечать швидку модернізацію промисловості
і сільського господарства, різко змінять світогляд
широких верств населення. Водночас, створена промис
лова база військової могутності забезпечить втілення
головної ідеї кремлівських керівників – світової
революції.
Ліквідуючи засади нової економічної політики,
політбюро ЦК ВКП(б) заклало підвалини директивної
системи управління промисловістю. На XV з’їзді
ВКП(б) у грудні 1927 р. Й. Сталін відкрито заявив:
«Наші плани є не плани–прогнози, не плани–здогадки, а
плани–директиви, що обов’язкові для керівних органів і
які визначають напрям нашого господарського розвитку
у майбутньому, у масштабі всієї країни» [2].
Згідно постанови ЦК ВКП(б) «Про реорганізацію
управління промисловістю» від 5 грудня 1929 р.
були ліквідовані всі головні управління ВРНГ, всі
госпрозрахункові об’єднання [3, с. 136–142]. Основною
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ланкою ставало підприємство, а не трест. Трести із
госпрозрахункових об’єднань перетворювалися в органи
управління. Водночас, підприємства не отримали госпо
дарчої самостійності, що була характерна для періоду
НЕП. Згодом були ліквідовані всі госпрозрахункові
об’єднання, окремі управління ВРНГ реорганізовувалися
у відомчі наркомати.
Наступні кроки партійно–радянського керівництва
лише посилювали централізацію управління промис
ловістю і спричинили збільшення державного апарату
та бюрократизацію управлінського процесу. Для громад
ськості це мотивувалося «наближенням управління до
виробництва» [4, с. 153]. Однак, як зазначав відомий
український дослідник С. Кульчицький, функціонування
командної економіки визначалося тільки характером
команд.
Компартійно–радянська
олігархія
могла
використовувати ресурси цілком підпорядкованого
їй суспільства так, як вважала за потрібне. Індуст
ріалізацію країни вона здійснювала в інтересах
військово–промислового комплексу і галузей, що
його обслуговували [5, с. 209]. У статті «Рік великого
перелому. До XII річниці Жовтня», надрукованій
7 листопада 1929 р., Й. Сталін висловив сподівання на
32% ріст валової продукції великої промисловості, у
тому числі на 46% – у важкій провислості [6].
У подальшому Й. Сталін постійно вимагав збіль
шити темпи індустріалізації На грудневому (1930 р.)
об’єднаному пленумі ЦК і ЦКК ВКП(б) за його
ініціативою було затверджено 45% промислового зросту
[7, с. 472]. А делегати XVII партійної конференції
ВКП(б), що відбулася у січні – лютому 1932 р., ухвалила
приріст промислової продукції у 1932 р. на 36% [8,
с. 138].
На тлі конфлікту «старого світу» і «нового кому
ністичного майбутнього» у промисловість Радянської
України були вкладені колосальні капіталовкладення.
Зокрема, у промисловість групи «А» (виробництво
засобів виробництва) 1929 р. – 355,2 млн. руб.,
1930 р. – 599,9 млн., 1931 р. – 979,1 млн., 1932 р. –
1334,7 млн. руб. [9, с. 142]. Масштабні кошти дозво
лили побудувати десятки нових електростанцій,
підприємств машинобудівної, металургійної, добувної
галузі, реконструювати існуючі заводи. Потужність
«Криворіжсталі» досягала до 1,7 млн. чавуну, «Запоріж
сталі» до 2 млн. тон.
Розмір капіталовкладень у машинобудування посту
пався тільки металургії. Але у 1932 р. в УСРР бюджет
машинобудування став найбільшим, ніж інші базові
галузі. У стислі строки були збудовані Харківський
тракторний завод, Ново–Краматорський завод важкого
машинобудування та ін. В Україні були створені нові
галузі промисловості, зокрема, кольорова металургія.
У Запоріжжі побудували завод по виплавці алюмінію,
став до ладу Костянтинівський цинковий завод тощо.
Також запрацювали підприємства хімічної та консервної
промисловості, що фактично були відсутні у республіці
[5, с. 217]. Питома вага великої промисловості в усьому
промисловому виробництві збільшилася по валовій
продукції з 68,7% у 1925/26 р. до 92,5% у 1938 р., а за
чисельністю робітників – відповідно з 43,2 до 83% [5,
с. 268].
Однак підґрунтям сталінської реконструкції промис
ловості стало вилучення сільськогосподарської продукції
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та коштів у селян. У процесі підготовки та прове
дення суцільної колективізації сільського господарства
Й. Сталін теж вдався до створення соціального конф
лікту. Одним із його каталізаторів став «урало–
сибірський» метод хлібозаготівлі [5]. Й. Сталін
15 січня – 6 лютого 1928 р. виїхав до Сибіру [11, с. 59].
Він хотів не лише виробити систему надзвичайних
заходів, що змусять селян віддати хліб, а й поглянути
на реакцію селянської за своїм складом сибірської
партійної організації на пропоновані надзвичайні
заходи [12, c. 42]. У результаті «урало–сибірський метод
хлібозаготівлі» був поширений на теренах СРСР.
Не варто вважати таке рішення Й. Сталіна
спонтанним або виробленим у результаті ознайомленням
із місцевою ситуацією у Сибіру. Оскільки перед
його від’їздом 14 січня 1928 р. ЦК ВКП(б) на місця
вже розіслав директиву, де пояснювалися причини
економічних негараздів, зокрема, зросту цін: «Приватник
і куркуль використали добродушність і повільність
наших організацій, прорвали фронт на хлібному
ринку, підняли ціни і створили у селян вичікувальні
настрої». В директиві пропонувалося «арештовувати
спекулянтів, куркульчиків та інших дезорганізаторів
ринку і політики цін, негайно віддавати їх під суд, не
обтяжувати судові процеси зайвими формальностями»
[14, с. 195]. Відповідні директиви отримали місцеві
апарати органів державної безпеки. Так, у розпоряд
женні №6715 від 4 січня 1928 р. керівництво ОДПУ
СРСР наказали провести арешти великих приватних
хлібозаготівельників і найбільших злісних хліботор
говців. Слідство по цим справам вимагали провести
швидко і доказово. Справи направлялися до Особливою
наради для засудження у позасудовому порядку [15,
с. 136].
Саме тому Й. Сталін у квітні 1929 р. на об’єднаному
пленумі ЦК і ЦКК ВКП(б) виразно заявив: «Треба мобі
лізувати бідняцько–середняцькі маси проти куркульства
і організовувати їхню громадську підтримку заходам
Радянської влади щодо посилення хлібозаготівлі».
Він свідомо використав хлібозаготівлі для створення
соціальної напруги у сільській громаді: «По–перше,
ми вилучаємо хлібні надлишки заможних верств села,
полегшуючи цим постачання країни; по–друге, ми
мобілізуємо на цій справі бідняцько–середняцькі маси
проти куркульства, освічуємо їх політично і організуємо
з них потужну багатомільйонну політичну армію на
селі» [16, с. 88]. Стан соціальної напруги, «класової
ворожнечі» сприяв розкладенню селянської громади,
втраті традиційної світоглядної орієнтації і став
оптимальною ситуацією для проведення насильницької
колективізації.
Основний рівень конфлікту відбувався між членами
комітету незаможних селян, бідняками, сільськими
активістами і так званими «куркулями», заможними
селянами і середняками. Як показала дослідницька
практика,
місцевий
партійно–радянський
апарат
вважав селян, що не бажали брати участь у суцільній
колективізації, «куркулями» чи «підкуркульниками»,
не зважаючи на їх майновий статус. Якщо незначна
кількість «сільських багатіїв» зберегли певні капітали,
майно, реманент ще із дореволюційних часів, то біль
шість селян набули свої статки після отримання
земельного наділу у період нової економічної політики.
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Підтримуючи загалом ідею колективного господарю
вання, середняки не розуміли засад більшовицької
сільськогосподарської політики.
Динаміка колективізації була невтішною для біль
шовицького керівництва. У жовтні 1925 р. в Україні
налічувалося 5454 колективні господарства, у жовтні
1928 р. – 12042. Натомість питома вага товариств
по спільному обробітку землі у загальній кількості
колективних господарств збільшилася із 6,8% до
71,7%. Водночас різко зменшилася питома вага
комун – із 6,8% до 2,7%, та артілей із 86,4% до 25,6%.
Тому восени 1928 р. було колективізовано менше
4% площі селянського землекористування [16, с. 88].
Станом на жовтень 1929 р. було колективізовано лише
понад 522 тис. господарств із понад 5 млн. 144 тис.
господарств, що складало приблизно 10% [17, с. 34].
На Правобережній Україні було колективізовано 7,8%
земель, на Лівобережжі – 5,7% [18, c. 16]. Така динаміка
чітко засвідчила, що селяни не були зацікавлені
у значному усуспільненні засобів виробництва.
Вони бажали у подальшому розпоряджатися як
належними їм засобами виробництва, так і виробленою
сільськогосподарською продукцією.
Однак лідери російського більшовизму були іншої
думки. Й. Сталін бачив у сільськогосподарському
виробництві фінансову базу для проведення модернізації
економіки. Створення колгоспів як інструменту
майже безоплатного вилучення необхідної кількості
сільськогосподарської продукції – головна мета
суцільної колективізації. Її супротивникам начепили
ярлик «куркуль», що у ідеологічно–пропагандистській
системі означало «ворог радянської влади».
Вже листопадовий 1929 р. пленум ЦК ВКП(б)
остаточно окреслив засади «ліквідації куркульства
як класу». Підставою для такого рішення була заява
Й. Сталіна про підтримку середняками колгоспного
способу господарювання.
Делегати підтримали ідею створення наркомату
землеробства та створення спеціальної комісії щодо
проведення суцільної колективізації. Її очолив нарком
землеробства Я. Яковлєв. Розроблені цією комісією
пропозиції були оприлюдненні 27 грудня 1929 р.
Й. Сталіним на Всесоюзній конференції аграрників
марксистів. Він заявив про два шляхи розвитку
сільського господарства. Перший – капіталістичний –
укрупнення приватних (капіталістичних) підприємств,
що, на його думку, призведе до злидарства селян:
«Існує інший шлях, шлях соціалістичний, який
полягає в насаджуванні колгоспів і радгоспів в
сільське господарство, шлях, що веде до об’єднання
дрібноселянських господарств у великі колективні
господарства, озброєні технікою і наукою, і до
витіснення капіталістичних елементів із землеробства»
[20, с. 146]. В. Васильєв акцентував увагу на
словосполученні «насаджування колгоспів і радгоспів»,
вказуючи на логічну суперечність із заяву про підтримку
середняками колективізації [21, с. 197]. Але Й. Сталін
та його оточення свідомо здійснювали такий крок у
сільськогосподарській політиці як чинника жорсткої
централізації економіки.
У результаті знищення так званих «куркульських»
і середняцьких господарств новостворені колгоспи
отримали економічне підґрунтя у вигляді усуспільненої
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землі, конфіскованого у селян посівного матеріалу,
худоби та реманенту. У результаті примусу та еконо
мічного тиску у жовтні 1931 р. в Україні було колекти
візовано 72% орної землі [22, с. 554].
У подальшому кількість колективізованих госпо
дарств лише зростала. У 1933 р. діяло вже 24191 колгосп,
якими було охоплено дві третини селянських дворів, 78–
87% орної землі в Україні [23, с. 81]. Станом на липень
1934 р. було колективізовано 3295,4 тис. селянських
господарств – 78,3% від загальної кількості. У середині
1935 р. їх кількість становила 91,3%, вони об’єднували
98% землі. У 1937 р. в Україні діяло 27 347 колгоспів,
що об’єднували 3756,8 тис. селянських дворів (96,1%).
У господарствах налічувалося 7 056 тис. працездатних
осіб, тобто менше двох на кожен двір, з них 703 тис.
осіб перебували в регульованому державою відході.
Самостійно господарювали 153,8 тис. господарств
(3,9%), що обробляли лише 0,3% землі [24, с. 358].
Важливим моментом суцільної колективізації стала
механізація сільськогосподарського виробництва. У
1920–х рр. держава, стимулюючи формування колек
тивних господарств різного типу, надавала або
кредит для закупівлі тракторів, жаток, іншої техніки
і реманенту, або надавала їх колективам на пільгових
умовах. Однак, фінансова спроможність таких
господарств, рівень технічної підготовки персоналу були
дуже низькі. Тому із 1927 р. техніка концентрувалася
у машинно–тракторних станціях. Наприкінці 1929 р.
в Україні у МТС налічувалося понад 11 600 тракторів.
Цієї кількості була обмаль, тому С. Косіор на листо
падовому пленумі ЦК ВКП(б) просив різко збільшити
їх кількість і розгорнути нові машино–тракторні станції
[21, с. 198].
Після розбудови тракторних заводів у Харкові та
Сталінграді, будівництві заводів сільськогосподарських
машин кількість техніки у колгоспах зростало. Парк
тракторів наприкінці 1940 р. вже налічував 90 519 оди
ниць, зернозбиральних комбайнів 31 150, вантажних
автомобілів – 54 900. Більшість тракторів – 74637
були зосереджені у 1011 МТС, інші у знаходилися
у розпорядженні радгоспів та підсобних сільгосп
підприємств [25, с. 92].
Механізація сільськогосподарського виробництва
стала одним із чинників підвищення продуктивності
праці та впровадження деяких агрономічних техно
логій. Зокрема, у 1932 р. зернові культури зовсім не
прополювали, але станом на 1934 р. їх обробляли
на площі 11,8 млн. га. У 1933 р. ярові посіви були
забезпечені зяблевою оранкою на 19%, у 1937 р. на 85%
[26, с. 396].
Таким чином, наприкінці 1920–1930–х рр., викорис
товуючи методи позаекономічного тиску, Й. Сталін та
його оточення провели в УСРР суцільну колективізацію
сільського господарства та розбудову окремих галузей
промисловості, головним чином «групи А».
На загальноукраїнському тлі Поділля було специ
фічним регіоном. Політико–економічна ситуація на
Поділлі у 1920–х – 1930–х рр. залишається об’єктом
наукового дослідження. Вчені чимало опублікували
праць про соціально–економічний та культурний роз
виток регіону, відзначаючи його специфіку [27].
Одним із чинників, що визначало специфіку
Поділля – це прикордоння. Межуючи із Польщею та
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Румунією – вірогідними противниками Радянського
Союзу – Поділля було прикордонним регіоном не просто
Радянської України, а всього Союзу ССР. Саме цей
чинник вагомо впливав на ухвалення рішень щодо цього
регіону вищим партійно–радянським керівництвом як
СРСР, так республіки [28, с. 75]. У контексті «політичної
неблагонадійності»
проводилися
також
етнічна
чистка Поділля. Дослідниця історії Поділля Н. Тітова
зазначила, що масові репресивні заходи повинні були
убезпечити радянське запілля на випадок ймовірної
агресії «фашистської Польщі». Значну кількість
репресованих осіб по «українській» і «польській» лініях
у 1937–1938 рр. на Поділлі дослідниця пояснювала
репресивною ксенофобською ментальністю (у даному
разі україно– та полонофобською) Й. Сталіна [29, с. 79].
Таким чином, територія Поділля мала регіональну
соціально–економічну специфіку. Прикордонний статус
регіону зумовив проведення постійних «чисток полі
тично неблагонадійного населення» та проведення
перманентних репресивних акцій, котрі проводилися у
контексті реалізації конкретних завдань, ініційованих
вищим партійно–радянським керівництвом.
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Socio–economic specifics Podillia during forced collectivision
1927–1932
The article analyzes the features of the forced collectivization of 1927–1932 in
Ukraine and in Podillia in particular. Taking into account that on the whole Ukrainian
background Podillia was a specific region, because one of the factors that determined
the specifics of Podillia is the border area. It is noted that bordered with Poland and
Romania, Podillia was a border region not only of Soviet Ukraine, but of the entire
Soviet Union. The border status of the region has led to the permanent «cleaning of a
politically unreliable population» and the holding permanent repression actions that
were carried out in the context of the implementation of specific tasks initiated by
the supreme party–Soviet leadership. In the context of «political unreliability», ethnic
cleaning of Podillia was also carried out.
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The article focuses on the fact that the peasants were not interested in the
significant socialization of means of production. They wanted to continue to dispose
of both their means of production and agricultural products produced by them. The
author analyzes separate historiographic aspects of forced collectivization due to the
materials of state archives and conducts a historical and comparative analysis with
similar data from other regions of Ukraine.
Keywords: socio–economic policy in Podillia, forced collectivization,
deportation, industrialization, dispossession.
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Науково–технічна школа
професора Л. Д. Проскурякова:
Петро Кіндратович Худяков
(1858–1935 рр.)
Зроблена спроба окреслити головні етапи наукової діяльності професора
П. К. Худякова як ученого у галузі механіки, видатного представника школи
машинобудування, талановитого педагога, активного громадського діяча,
публіциста і бібліографа. Описано найважливіші етапи його творчого
шляху, аналізуються основні роботи вченого. Відзначена ключова роль
Л. Д. Проскурякова у становленні майбутнього вченого зі світовим ім’ям
професора П. К. Худякова.
Метою статті є відтворення ключових віх професійної діяльності
П. К. Худякова. 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: Петро Кіндратович Худяков, машинобудування, прикладна
механіка, теоретичне машинобудування, науково–педагогічна школа, будівельна
механіка, теорія пружності, опір матеріалів, Лавр Дмитрович Проскуряков,
наукова діяльність.

Ім’я Петра Кіндратовича Худякова, видатного
вченого–механіка у галузі прикладної механіки, одного
із засновників і провідних представників нового
наукового напряму – теоретичного машинобудування –
репрезентує вагому сторінку в історії науки і техніки
загалом. Вчений у своїй практичній діяльності
відстоював переконання, що призначення техніки
полягає у полегшенні і посиленні трудових затрат
людини. П. К. Худяков своєю науковою діяльністю пере
конливо доводив, що не тільки техніка доповнює життє
діяльність людини, сама людина також «доповнює»
технічні системи.
П. К. Худяков – непересічна особистість у науково–
технічній школі професора Л. Д. Проскурякова, який
високо цінував наукові здобутки Петра Кіндратовича у
галузі опору матеріалів, чорної металургії, раціональної
постановки проектування на механічних відділеннях
вищих технічних шкіл, у розвитку засобів передачі
механічної енергії, оброблення металів прокаткою,
електричного відливання металів, поршневих насосів та
парових котлів, розрахунків на міцність частин машин
і споруд (особливо мостів), характеристики найменших
металевих сплавів на базі магнію як будівельного
матеріалу.
Історіографічні надбання окресленої проблеми, на
перший погляд, чисельні і багатопланові: енцикло
педичні, наукові, науково–популярні, біографічні,
навчальні розвідки. Втім, історіографія носить описовий
характер, часто калькуючи доробок попередників, не
занурюючись у питання дослідження. Вище означене
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сформувало асиметрію історіографії та окреслює ряд
невирішених раніше частин проблеми, яким присвячена
публікація.
Згідно методики та методології історичних дослід
жень, головним та формуючим завданням роботи є
виокремлення та стислий аналіз історіософії науково–
педагогічної діяльності П. К. Худякова, на конкретних
прикладах окреслено етапи професійного становлення
вченого. Розвідка ґрунтується на використанні методів
історико–хронологічного і порівняльного аналізу; логіч
ного методу із залученням документальної та історіо
графічної бази напрацювань вітчизняних і зарубіжних
вчених.
Метою дослідження є спроба виявити і окреслити
хронологічну ретроспективу науково–педагогічної і
практичної діяльності П. К. Худякова, аспектуалізувати
та надати стислий аналіз напрацювань вченого і
педагога, який був одним із учнів і представників
науково–технічної школи Л. Д. Проскурякова.
Худяков Петро Кіндратович народився 1858 р. у
селі Іваново Володимирської губернії Російської імперії
в селянській родині. Винятково здібний хлопчик в
десятирічному віці, як стипендіат Іваново–Вознесенської
міської думи, вступив до Московського Імператорського
технічного училища (МТУ), яке закінчив у 19 років
з дипломом інженера–механіка (1877 р.). У 1879 р.
удостоєний звання вченого інженера–механіка, за резуль
татами захисту роботи «Інжектор в застосуванні його до
харчування парового котла» [1, с. 309–311].
Після закінчення училища, Худяков протягом року
працює, як практичний працівник, на Тамбовської–
Саратовської залізниці, проходячи ступені від кочегара
на паровозі до майстра в головних паровозоремонтних
майстерень. У подальшому здійснює викладацьку
діяльність у МТУ впродовж всього життя: перебуваючи
на посадах асистента професора, репетитора, керівника
студентських робіт з проектування машин, а у 21 рік
захищає дисертацію і стає доцентом кафедри машино
будування та видає ряд робіт з окресленої тематики.
У 1882–1883 рр. відряджений за кордон для
ознайомлення з машинобудівними заводами Західної
Європи і політехнічними школами Німеччини, Австрії,
Швейцарії і Франції. У 1885 р. спеціально поїхав до
Англії для огляду заводів з машинобудівної та залізної
промисловості.
У 1885–1890 рр. з метою ознайомлення зі справою
викладання машинобудування у вищих політехнічних
школах Європи і підготовки до отримання звання
професора, П. К. Худяков перебував у наукових
відрядженнях в Німеччині, Бельгії, Франції, Англії. У
32 роки (1890 р.) Петро Кіндратович виборює звання
професора після захисту двох робіт: «Дослідження
паророзподільних приладу Броуна» [2] і «Графічний
метод розрахунку багатоциліндрових парових машин»!
[3].
У 1895 р. очолив кафедру прикладної механіки
МТУ, займається дослідженням з теоретичного машино
будування: конструювання підйомних кранів, водяних
турбін. Професор читає курси з машинобудування на
механічному факультеті – опір матеріалів, побудова
деталей машин, насосів, парових котлів, парових машин.
Варто наголосити, що Петро Кіндратович наголо
шував на необхідності введення до навчальних
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 124

планів вишів дисциплін теоретичного і практичного
спрямування з машинобудування, адже таких майже не
було в технічних навчальних закладах. Справа у тім,
що машини купувалися за кордоном, а отже навчати
проектувати і розробляти не було потреби. П. К. Худяков
вважав такий шлях хибним.
Саме за його титанічної справи до навчального
процесу технічних вишів були введені курси з теоре
тичного машинобудування! Професор Худяков підго
тував і видав ряд навчальних курсів, в тому числі атлас
деталей машин в трьох частинах, курс деталей машин в
двох частинах, атлас конструктивних креслень насосів і
курс побудови насосів, атлас конструктивних креслень
машин, заводських будівель та інших споруд.
Видання цих навчально–методичних матеріалів,
в яких були синтезовані теоретичні положення опору
матеріалів і питання міцності в додатку до розрахунків
конкретних машин і споруд, зробило векторіальний
вплив на весь хід розробки в Росії наукових основ
міцності в машинобудуванні. П. К. Худяков першим
ввів поняття «напруги зношування» і, виходячи з
нього, підготував навчальні, методичні положення і
розрахунки у питанні сполучення деталей машин на
зношування.
В теорії парової техніки Петру Кіндратовичу
належить розробка графічних, графоаналітичних методів
розрахунку різних типів парових машин, які прийшли
на зміну громіздким аналітичним методам, що нерідко
ускладнювали отримання практичних висновків. Профе
сор переконливо доводив необхідність практичної скла
дової у цій справі.
У 1907 р. П. К. Худяков видає ґрунтовну книгу
«Шлях до Цусіми» у якій на основі широкої джерельно–
фактологічної бази аналізує військово–технічні аспекти
підготовки походу і бою ескадри адмірала Зиновія
Петровича Рожественського. Книга присвячена пам’яті
полеглих у військово–морських баталіях механіків
флоту, що були випускниками МТУ [4].
Буремні сторінки історії Першої світової війни 1914–
1918 рр. принесли кардинальні зміни в життя країн
Європи і Азійського континенту. Скажімо, в Російській
імперії відбулась докорінна перебудова професійної
життєдіяльності всіх без винятку технічних спільнот
держави і тематику їх друкованих органів. Всі журнали
технічних товариств сконцентрувались на проблемах
технічної та гуманітарної допомоги армії: на сторінках
часописів друкувались матеріали, що у той чи інший
спосіб мали наметі покращити й без того складну добу
воєнного часу.
Так, у Віснику Політехнічного Товариства за 1914–
1918 рр. публікувались не лише звіти, хід, фактаж,
калькуляція, цифри, але й звернення укладачів Вісника
до громади на теми допомоги учасникам бойових дій
і т.д. і т.п. Зокрема, у першому номері Вісника Петро
Кіндратович звертається із закликом до співгромадян
надсилати йому відомості про чільних студентів,
професуру, випускників училища, що брали участь у
воєнних діях Першої світової війни.
Для створення спеціального редакційного комітету,
для власне його видання, виділили співробітників з–
поміж редакцій журналів: «Вісник інженерів», «Записки
Імператорського Російського технічного товариства»,
«Залізничне справа», «Електрика». Нагальним завданням
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новоствореного часопису було сприяння розбудові
промисловості на військовий лад країни матеріалами на
його сторінках.
Передбачалося, що випуски цього видання виходи
тимуть 4 рази на місяць у міру накопичення матеріалу.
Перший номер містив, крім традиційної редакційної
статті, резолюції дев’ятого з’їзду представників
промисловості і торгівлі, звіт про діяльність Централь
ного військово–промислового комітету, історію освіти
Комітету об’єднаних технічних організацій, кілька
відозв та ін.
Цензурні обмеження існували до Лютневої рево
люції, потім вплив військової цензури на друк майже
не позначався. В одному з останніх номерів Вісника
професор П. К. Худяков повідомляв, що у 1917 р. п’ять
номерів Вісника вдалося випустити без контролю
цензури!
Петро Кіндратович був знаним видавцем і ґрун
товним бібліографом. Так, Худяков бере активну
участь у виданні таких часописів, як: «Всеросійська
виставка 1882 року», «Технік», київський «Інженер»,
«Вісник
Промисловості»,
«Технічний
Збірник»,
«Практик–Монтер», «Известия і Праці Політехнічного
Товариства», «Бюлетені Політехнічного товариства» [5].
П. К. Худяков є одним із фундаторів і засновників
журналу «Бюлетень Політехнічного Товариства». Про
довжує займатись викладацькою діяльністю і широко
популяризує технічні знання: в аудиторіях на лекційних
заняттях, конференціях, симпозіумах і низці наукових
публікацій та ін. У 1934 р. у Московському електро
механічному інституті були засновані три стипендії його
імені!
Вище означене формулює результати дослідження,
квіт есенцією якого є твердження, що наявний
фактологічний матеріал з історії техніки може і повинен
використовуватись при розробці і обґрунтуванні гіпотез
про закони і закономірності техніки, які в свою чергу є
результатом теоретичного осмислення і узагальнення
історії розвитку техніки.
Одним з напрямів історіософії техніки є вивчення
сторінок біографістики, власне фундаторів науки і
техніки, яким беззаперечно вважається Петро Кіндра
тович Худяков. Адже ціннісні підходи в осмисленні
техніки і її взаємозв’язок з людиною, наукою, суспільст
вом, вірою – посередник між минулим, сьогоденням і
майбутнім соціуму.
Історія науки і техніки має справу з впливовими
і специфічними формами культури: виробництво,
вивчення і використання природних явищ. Історики
науки і техніки, як вчені корегуються технічними,
фінансовими та інституційними ресурсами своєї
культури, зберігаючи можливість впливати і змінювати
соціокультурний розвиток загалом. Історичні до
слідження наукових ідей і подій й нині не транслюють
наукове бачення проблеми людини у проблемному
полі біокультурної антропології, що надає підстави
продовжувати дослідження з окресленої теми дослід
ження.
Узагальнивши світовий практичний досвід будів
ництва машин П. К. Худяков є засновником наукової
школи
конструкторів–машинобудівників.
Професор
Худяков розробив методи і засоби теоретичного перед
бачення і обґрунтування різних інженерно–технічних
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рішень. Наукові дослідження вченого започаткували
конструктивний напрям у машинобудуванні.
Роль видатного вченого, інженера, новатора,
бібліографа, педагога Петра Кіндратовича Худякова,
який створив значну наукову школу, займає почесне
місце в історії науки і техніки та чекає на глибоке і
вдумливе дослідження так, як це дійсно було, а не у
межах анахронічних ідеологій.
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Scientific school of Professor L. D. Proskuryakov:
Peter Kondratievich Khudyakov (1858–1935)
The publication attempts to outline the main stages of scientific activities
professor P. K. Khudyakov – the famous scientist in the field of mechanics, outstanding
representative of the school of mechanical engineering, gifted teacher, active public
figure, distinguished writer and bibliographer. The author is focused on the most
important stages of Khudyakov’s activity and analyzes the main works of the scientist.
The key role of L. D. Proskuryakov in the formation of the future world scientist
Professor Khudyakov is indicated.
The article aims at defining key milestones of Khudyakov’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: Peter Kondratievich Khudyakov, mechanical engineering,
applied mechanics, theoretical engineering, scientific and pedagogical school,
structural mechanics, theory of elasticity, mechanics of materials, Lavr Dmytrоvych
Proskuryakov, scientific activity.
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Особливості організації та проведення
перших виборів до Верховних Рад СРСР
та УРСР у західноукраїнських областях
На основі історіографічних та архівних джерел висвітлено особливості
організації та проведення перших виборів до Верховних Рад СРСР і УРСР у
західноукраїнських областях. Вказано на складну суспільно–політичну ситуацію
в регіоні, особливу роль та завдання виборчих кампаній, додаткові труднощі з
проведенням передвиборчих заходів. Наголошено на повній підконтрольності
виборчого процесу партійним органам влади та разючій невідповідності
радянських виборчих технологій конституційним нормам. Окреслено активні
та пасивні методи спротиву громадян урядовим заходам, критичну оцінку
ними радянської виборчої системи загалом. Проаналізовано представництво
від західноукраїнських областей до Верховних Рад СРСР і УРСР, визначено
його якісні та кількісні характеристики. Зазначено, що офіційні результати
виборів не можна вважати достовірними, оскільки радянська статистика не
відображала реальності процесу голосування.
Ключові слова: Українська РСР, західноукраїнські області, вибори до
Верховних Рад СРСР та УРСР, депутатський корпус, електоральна поведінка
населення.

Не зважаючи на посилений інтерес до інституту
виборів у сучасній Україні, електоральна культура
населення залишається на низькому рівні. Причиною
цього явища є не лише намагання певних політичних
сил зіштовхнути виборчий процес у русло псевдо
демократії, але й травматичний історичний досвід
населення. У зв’язку з цим, предметом поглибленого
аналізу має стати специфіка проведення виборів в
СРСР, оскільки значна частина українського суспільства
зберігає ознаки радянського електорального мислення.
Становлення та розвиток демократичних інституцій
та виборчого права в Україні широко вивчали як
радянські, так і сучасні вітчизняні й зарубіжні
дослідники [1; 16; 17; 18; 19; 20]. Однак регіональним
аспектам проблеми надавалося мало уваги. Зокрема,
малодослідженими залишаються формування та функ
ціонування радянських представницьких органів влади
в західноукраїнських областях за часів сталінщини, де
зазначені процеси проходили у кілька етапів та мали
низку особливостей.
Метою статті є показати особливості організації та
проведення перших виборів до Верховних Рад СРСР
і УРСР 1940 року у західноукраїнських областях.
Проаналізувати представництво від західноукраїнських
областей до Верховних Рад СРСР і УРСР, визначити
його якісні та кількісні характеристики. Відстежити
форми електоральної поведінки населення регіону.
У процесі радянізації західноукраїнських земель
особливу роль відводили виборчим кампаніям. За
допомогою виборів влада розраховувала легітимізувати
свою присутність у регіоні, захопленому з позиції
сили, привчити населення до радянських політичних
практик та якнайшвидше інтегрувати його до радянської
спільноти. Вибори також розглядали як потужний
пропагандистський чинник, що мав продемонструвати
західним українцям могутність режиму та відсутність у
них будь–якої альтернативи.
Перші вибори до ВР СРСР та УРСР від
західноукраїнських областей відбувалися як довибори,
адже основний склад депутатського корпусу ВР СРСР
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та УРСР першого скликання був сформований у 1937
та 1938 рр., тому проходили у один день – 24 березня
1940 року. Рішення з цього приводу було прийняте
в Москві на політбюро ЦК ВКП(б) 7 січня 1940 р.,
а 19 січня затверджене на нараді ЦК КП(б)У [2,
арк. 15]. Лише після цього відповідні накази були
видані Президіями ВР СРСР та УРСР, що засвідчує
повну підконтрольність виборчого процесу в державі
партійним органам. Склад окружних комісій по виборах
затвердили у такому ж порядку 1 лютого 1940 року,
а 3 лютого від апарату ЦК ВКП(б) до Києва було
надіслано директиву сформувати списки кандидатур у
ВР СРСР, які 20 лютого уже були ним затверджені [3].
Докладні вказівки стосовно організаційної та
агітаційно–пропагандистської роботи під час виборів
містилися у телеграмі т.Сталіна та інструкціях ЦК
КП(б)У [3], які регламентували виборчий процес,
визначали його ідейно–політичне спрямування, та
підказували, як уникнути небажаних ексцесів під час
проведення виборів, зважаючи на специфіку регіону.
Поточні питання, пов’язані з організацією виборчого
процесу, розглядалися на засіданнях обкомів, райкомів
та міськкомів партії, керівники яких несли персональну
відповідальність за перебіг виборчої кампанії та її
результати. Зокрема, перший секретар Станіславського
обкому КП(б)У на нараді з питань підготовки виборів до
ВР СРСР та УРСР у лютому 1940 року наказував: «Ми
з вами будь що в день виборів повинні мати 100% явку
виборців на виборчі дільниці. І це завдання повинен
поставити перед собою кожний комуніст. Меншого
відсотку явки виборців не може бути. Тільки 100%
виборців повинно проголосувати за кандидатів блоку
комуністів і беспартійних» [4, арк. 75].
Виборча кампанія стартувала 24 січня і тривала два
місяці. Виходячи з практичних потреб, республіканське
керівництво просило призначити дату виборів на
18 лютого, проте в Москві вважали за потрібне
провести повноцінну виборчу кампанію з акцентом
на пропагандистській складовій. Агітаційна робота
проводилася з метою нав’язати місцевому населенню
радянську ментальність та створити психологічні умови
для тривалого панування режиму. На проведення агітації
було виділено величезні фінанси, широко задіяно радіо,
пресу, кінопересувки, художні та самодіяльні колективи,
сформовано штат лекторів та агітаторів тощо. Зокрема,
лише у Станіславській обл. постійно працювали
216 агітколективів, які об’єднували понад 23.350 агіта
торів [5, арк. 6], було організовано 19.430 гуртків з
вивчення Конституції УРСР, якими охоплено 683.603
виборців (77%) [6]. Не менш масштабно агітаційна
робота проводилася й у інших західноукраїнських
областях. 3 березня у Львові відбувся 100 тисячний
загальноміський передвиборчий мітинг–зустріч з канди
датами в депутати Верховних Рад СРСР та УРСР,
на якому з промовами виступили польські письмен
ники Ю. Борейша та В. Василевська, академік К. Сту
динський, голова Львівського облвиконкому М. Козирев
та ін. [7].
Масована передвиборча пропаганда не знаходила
відгуку у середовищі західноукраїнського суспільства,
зорієнтованого на західноєвропейські демократичні
стандарти. Висунення кандидатів єдиною комуністич
ною партією на безальтернативній основі, населення
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сприймало як наругу над демократією, а самі вибори
влучно називали «виборами без вибору» або «виборчою
комедією». Спротив місцевого населення викликали
примусові форми участі у передвиборчих заходах та
їх повна підконтрольність владі: «Казали, що можна
виставляти своїх кандидатів, а насправді лише тих, кого
хоче начальство» [4, арк. 10]. На Волині зафіксовано
кілька випадків підпалення дільниць, нищення
бюлетенів і наочної агітації [11, с. 196]. У кількох селах
було виявлено листівки ОУН анти виборчого змісту.
Зокрема, 23 березня вони масово були розкидані у
с. Ігровиця на Тернопільщині [11, с. 196].
Особливе
незадоволення
радянською
владою
виявляли поляки, які плекали надію на відновлення
власної державності та повернення західноукраїнських
територій. Вони відмовлялися голосувати, грубо
відповідали агітаторам [4, арк. 49]. Зокрема, учитель
середньої школи Ян Шмідт(ендек) у розмові з
колегами охарактеризував перебіг виборів наступним
чином:«Проти волі народу більшовики примушують
голосувати за своїх же кандидатів... на загал вибори
пройдуть у примусовому порядку і всіх, хто не буде
голосувати арештують» [8, с. 1123]. Ігнорувати вибори
закликало польське духовенство, тим більше що день
голосування припадав на польський Великдень. Зокрема,
3 березня у Львові ксьондз у римо–католицькому
костелі на вул. Личаківській під час проповіді повчав
парафіян: «Люди не забувайте, що ви є поляки. Не
давайте убирати в себе ідеї комунізму. Віруйте у бога і
у повернення Польщі. Подумайте добряче, коли будуть
вибори, за кого ви будете голосувати, не піддавайтеся
наказам» [8, с. 1121–1122]. Знаючи про антирадянські
настрої більшості польського населення, влада провела
арешти в їхньому середовищі, а решту депортувала [12].
Широкі репресивні заходи були застосовані і
до української частини населення. Впродовж 1939–
1941 років органами НКВС заарештовано 23.163 україн
ця, вивезено у Сибір понад мільйон осіб [15, с. 132].
Кожне критичне висловлювання на адресу виборів
чи радянської влади загалом фіксувалося численними
інформаторами НКВС та трагічно позначалося на
подальшій долі опонента. Тож, не дивно, що день
виборів 24 березня минув без будь–яких несподіванок
для влади. Стероризоване населення у супроводі
агітаторів масово прийшло на виборчі дільниці
й проголосувало за ставлеників партії. Відсоток
бюлетенів, у яких було викреслено прізвища
кандидатів, виявився прогнозовано невисоким, адже
безальтернативна система голосування дозволяла
представникам влади відстежувати опозиційні настрої в
суспільстві. Тому більшість громадян воліли голосувати,
оминаючи виборчі кабіни та прилюдно демонструючи
свою лояльність до режиму.
Згідно радянської статистики явка на виборах
у західноукраїнських областях у березні 1940 року
становила 98.98% виборців, з яких 98.05% проголо
сували за провладних кандидатів. Рівно ж у східно
українських областях ці показники під час виборів до
ВР СРСР і УРСР першого скликання становили відпо
відно 99.72% і 99.5% [13, арк. 3–4]. Однак високий
рівень електоральної активності та монолітність полі
тичних уподобань громадян СРСР були неоднозначними
показниками, оскільки у радянському тоталітарному
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суспільстві вони стимулювалися діями влади. Потрібної
цифри досягали шляхом адміністративного та мораль
ного тиску на населення, репресій, маніпуляцій при
підрахунках голосів, прийняттям рішень, викликаних
«політичною доцільністю» тощо. Зокрема, політичний
вибір західних українців значною мірою визначали люди
з інших регіонів СРСР, адже значна частина виборчих
дільниць у західноукраїнських областях припадала на
військові частини, розквартировані в регіоні після його
окупації. Так, з 35 виборчих дільниць у м. Коломиї на
Станіславівщині – 12 (третя частина) були створені у
військових округах [14, арк. 17].
Депутатське представництво від західноукраїнських
областей у Верховних Радах СРСР та УРСР першої
каденції було доволі строкатим за національними
і соціальними характеристиками. Проте вже тоді
намітилися певні тенденції у формуванні кількісного
та якісного складу дипкорпусу, які зберігалися й під
час наступних виборчих кампаній сталінської доби. До
ВР СРСР першого скликання від Української РСР було
обрано 184 депутати (153 – до Ради Союзу і 31 – до
Ради Національностей), з них від західноукраїнських
областей – 38 депутатів (31– до Ради Союзу і 7 – до
Ради Національностей), а до ВР УРСР – 96 висуванців
(80 обраних у грудні 1940 року та 16 делегатів від
Чернівецької області1), що становило майже четверту
частину (24%) від загальної кількості депутатського
корпусу УРСР (400).
Найхарактернішою ознакою депутатського представ
ництва від західноукраїнських областей у ВР СРСР
та УРСР була наявність великої кількості не місцевих
осіб, тобто уродженців Східної України і навіть Росії.
Зокрема, з 28 народних обранців від західноукраїнських
областей до ВР УРСР першого скликання, яких вдалося
ідентифікувати, – 14 були уродженцями східної України,
Росії і навіть Мордовії.
Серед депутатів переважали номенклатурні праців
ники, кількість яких перевищувала 46%, а у окремих
категоріях – 99%. Наприклад, з 6–ти висуванців до
Ради Національностей ВР СРСР першого скликання
від західноукраїнських областей 5 були секретарями
обкомів, надіслані на роботу в західноукраїнські області
з інших регіонів УРСР, і лише один робітник, який
і «презентував» інтереси місцевого населення [13,
арк. 16–18]. Натомість у східноукраїнських областях,
населення яких добре засвоїло правила радянських
електоральних ігрищ, окрім номенклатурників, влада
активніше висувала робітників, селян і навіть студентів
[13, арк. 16–18].
За національністю більшість депутатів були україн
цями. Зокрема, від Дрогобицької та Тернопільської
областей до ВР УРСР першого скликання було
висунуто самих українців, а у Львівській та Волинській
лише по 2–3 представника інших національностей,
переважно росіян та євреїв [13, арк. 98–104]. Тоді як
у інших регіонах УРСР представники національних
меншостей, а насамперед росіян, становили третину і
навіть більше половини народних обранців. Зокрема,
серед 19 висуванців до ВР УРСР першого скли
кання від Одеської області було 10 росіян (52%), а з
1
Перші вибори до ВР СРСР і УРСР у Чернівецькій обл.
відбулися у січні 1941 р.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

18 депутатів від Вінниччини – 7 (39%), з 32 висуванців
від Харківської області – 12 росіян і 1 білорус (загалом
41%) [13, арк. 98–104]. Від столиці Української РСР
Києва депутатами до ВР УРСР першої каденції обрано
1 грузина, 1 єврея, 4 росіян і 3 українців [13, арк. 59–
60], тобто тут кількість представників не української
нації взагалі переважала [13, арк. 59–60].
Освітній рівень депутатів був вищим, ніж учас
ників т.зв. Народних зборів, хоча загалом залишався
невисоким. Зокрема, серед висуванців від західно
українських областей до ВР УРСР переважали пред
ставники з нижчою освітою, які становили половину,
а то й дві третини депутатського складу. Осіб з вищою
освітою нараховувалося заледве 30%, а від Волинської
обл. таких взагалі обрано не було. Партійців було
обмаль (20–25%), тоді як у східних областях вони
переважали (55–87%). Зокрема, у Ворошиловградській
обл. з 18 висуванців до ВР УРСР 16 були членами
ВКП(б) [13, арк. 98–104]. Загалом до ВР СРСР та
УРСР першого скликання від західноукраїнських
областей потрапили люди, віддані системі, або ж легко
маніпульовані особи з огляду на відсутність освіти та
досвіду адміністрування.
Отже, вибори до ВР СРСР та УРСР у західно
українських областях 1940 року були непростим
випробуванням для влади. Вагомою перешкодою на
шляху залучення західних українців до радянських
політичних практик став досвід місцевого населення,
отриманий у парламентських структурах Австрії та
міжвоєнної Польщі, який робив їх несприйнятливими
до радянської пропаганди і агітації та підштовхував
до особливих моделей електоральної поведінки.
Представництво від західноукраїнських областей у
ВР СРСР і УРСР мало певну специфіку, зумовлену
історико–політичними особливостями розвитку регіону.
Офіційні результати виборів не можна вважати досто
вірними, оскільки радянська статистика ніколи не
відображала реальності процесу голосування. Ступінь
фальсифікації виборів в УРСР як і Радянському Союзі
загалом на сьогоднішній день оцінити неможливо з
огляду на відсутність матеріалів будь–яких громадських
опитувань у радянські часи.
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The features of the organization and holding of the first elections
to the Supreme Soviets of the USSR and the Ukrainian SSR
in the western regions of Ukraine
The features of the organization and holding of the first elections to the Supreme
Soviets of the USSR and the Ukrainian SSR in the western regions of Ukraine are
highlighted in the article on the basis of historiographical and archival sources. It
is pointed on the complicated socio–political situation in the region, the special role
and tasks of election campaigns and additional difficulties with the conduct of election
campaigns. It is emphasized that the electoral process was fully under control of the
party authorities and enormous inconsistencies of the Soviet electoral technologies
with constitutional norms were present. Active and passive methods of citizens’
resistance to governmental involvement and their critical view on the Soviet electoral
system as a whole are outlined. The representation of the western Ukrainian regions to
the Supreme Soviets of the USSR and the Ukrainian SSR was analyzed; its qualitative
and quantitative features were determined. It is noted that the official results of the
elections can not be considered credible, since the Soviet statistics did not reflect the
reality of the voting process.
Keywords: Ukrainian SSR, Western Ukraine, elections to the Supreme Soviets of
the USSR and the Ukrainian SSR, deputy corps, electoral behavior of the population.
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Політико–національна ідеологія
галицьких москвофілів
у міжвоєнний період
На основі критичного опрацювання джерел та літератури доведено, що
діяльність москвофільських партій, у зв’язку з перегрупуванням політичних
сил Східної Галичини у складі Другої Речі Посполитої, носила декларативний,
формальний характер, а основна увага ідеологів та активістів зосереджувалася
на культурно–освітній, національно–просвітницькій та господарській сферах.
Наголошено,
що
домінантою
національно–політичної
ідеології
міжвоєнного галицького москвофільства було визнання домінуючої ролі
етнічної ідентичності як культурно–національної єдності росіян, білорусів
і українців, орієнтація на демократичну Російську республіку, до складу якої
повинні увійти західноукраїнські землі, розширення мережі навчальних закладів
з російською мовою викладання, створення історичних міфів для реставрації
москвофільського впливу в регіоні.
Сформовано історичне тло для подальшої перспективи у розробці
проблеми, що в комплексі сприятиме оперативному й ефективному подоланню
наявних наслідків деформації етнонаціональної сфери в минулому та здійсненню
виваженої й демократичної державної політики.
Ключові слова: Східна Галичина, москвофіли, ідеологія, етнічна
ідентичність, етимологічний правопис, національний ідеал, Талергоф.

На сучасному етапі державотворення в Україні
дедалі більше актуалізуються проблеми міжнаціо
нальних відносин, консолідації нації та етнополітичного
консенсусу. Головними перешкодами на шляху форму
вання сприятливої етнонаціональної атмосфери є
поглиблення регіональних відмінностей на етапі ста
новлення української політичної нації, що перешкоджає
утвердженню національної ідеї; відсутність ефективної
державної політики підтримки української мови та
культури, яку б із розумінням сприйняла більшість
російськомовного населення; брак інформації про
соціально–економічний, політичний та культурний
стани розвитку етнічних громад, що унеможливлює
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виявлення реального рівня задоволення їхніх інтересів і
потреб, налагодження між ними діалогу для обговорення
суперечностей, що виникають на ґрунті розбіжностей
інтересів.
Формування національної ідентичності сучасного
українця перебуває у тісному взаємозв’язку із соціо
культурними, економічними, політичними явищами, що
відбувалися в історичному минулому народу. В даному
контексті вимальовується загальна історична тенденція,
що полягає у тривалому перебуванні української
спільноти під владою іноземних держав, що значно
ускладнювало процеси становлення національної
ідентичності та гальмувало самобутню життєдіяльність
українців в усіх сферах суспільного життя.
На особливу увагу заслуговує вивчення та аналіз
політичної ідеології та автостереотипів національної
самоідентифікації представників москвофільства, які
впродовж тривалого часу (друга половина XIX ст. –
1939 р.) репрезентували погляди значної частини
галицького громадянства. Науково–теоретичні резуль
тати таких досліджень можуть бути використані як
практичні рекомендації та обґрунтовані прогнози для
розробки концепції національної української ідеї на
державному рівні.
Особливості становлення та розвитку політико–націо
нальної ідеології галицького москвофільства знайшли
своє відображення у працях істориків М. Андру
сяка [1], Я. Дашкевича [5], О. Сухого [14], О. Аркуші,
М. Мудрого [3], І. Васюти [4]. Надзвичайно плідним
щодо дослідження національної свідомості та її істо
ричного компоненту є науковий доробок соціологів
В. Арбеніної [2], В. Середи [13], Н. Черниш [16].
Однак, політико–ідеологічна й культурно–громадська
діяльність москвофілів у міжвоєнний період не знайшла
повного відображення у наукових роботах українських
дослідників та потребує критичного і детального
вивчення.
Метою нашого дослідження, з огляду на актуаль
ність проблематики та її недостатню репрезентацію
у вітчизняній історіографії, став аналіз засадничих
принципів національно–політичної ідеології галицького
міжвоєнного москвофільства у контексті національно–
визвольного руху українців у складі Другої Речі
Посполитої.
У міжвоєнний період українська етнонаціональна
спільнота досягла найвищого рівня її соціальної
зрілості – організаційного, якому були притаманні
система внутрішньо–групових комунікацій, організа
ційних форм об’єднання, поява загальновизнаних
лідерів, груп, ідеологів та організаторів. Галицьке
суспільно–політичне й національне життя у міжвоєнний
період було насичене змінами як у зв’язку із зміною
геополітичної ситуації (входження Східної Галичини до
складу Другої Речі Посполитої) так і перегрупуванням
політичних сил, зародженням нових соціальних ідеалів
та способів їх реалізації.
Кожна із суспільно–політичних груп Східної Гали
чини по–різному сприйняли нові суспільно–політичні
умови життєдіяльності, перебуваючи у постійній
конфронтації із панівною польською нацією. Однак,
регіональна еліта не змогла об’єднатися навколо єдиної
політико–національної платформи, внаслідок чого,
в політичному житті панували спонтанність, хаос,
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невизначеність. В таких умовах, відновили свою діяль
ність москвофіли з набором дещо змінених ідеологічних
постулатів та національно–політичних орієнтирів.
Сучасник подій М. Миколаєвич відніс до основ
них причин відновлення москвофільського руху
підтримку офіційною польською владою та сприяння
з боку єпископських консисторій. Автор зауважив,
що москвофільські ідеї були популярними там, де
залишалася стара група духовенства, яка зберігала свій
попередній вплив на громадськість та була фінансово
забезпечена. До них віднесено повіти: Жовква, Золочів,
Рава Руська, Камінка, Броди, Старий Самбір, Турка,
Ліско, Сянок, Горлиці [7, с. 64].
Створена у 1919 р. москвофільська політична партія
під назвою Галицько–Руська Народна Організація
(ГРНО) обережно підтримувала концепцію галицько–
української державності, а її діячі вважали, що після
Сен–Жерменського мирного договору галичани не стали
громадянами Польщі, оскільки польський уряд отримав
лише мандат на воєнну окупацію.
Однак, після остаточного врегулювання українського
питання міжнародними договорами, частина москво
фільських діячів, в результаті остаточного розпаду ГРНО
у 1923 році, створила окрему партію – Руську Народну
Організацію (РНО). Вона шукала підтримки у польських
урядових колах і тісно співпрацювала з російською
меншиною та російськими емігрантами у Польщі.
РНО було оголошено загальнонаціональною партією,
метою створення якої стало відстоювання та захист
національних і народних інтересів місцевого руського
населення. Партія вважалася «союзом руского населеня
Галичини, признаючого національну і культурну єдність
всіх руських племен» [9]. Головним ідеологічним і прог
рамним завданням вважалося покращення соціально–
економічного становища й підвищення фінансового
добробуту селянства та інтелігенції. Свою політичну
партію москвофіли вважали демократичною, такою,
що пропагувала вільний і всесторонній прояв творчого
потенціалу корінного народу. До стратегічних завдань
діяльності РНО було віднесено пропагування ідеї про
обласну автономію руських земель у складі Другої Речі
Посполитої.
Москвофільські діячі визначили культурно–освітню
та громадсько–просвітницьку роботу дієвими засобами
реалізації власної політичної програми. Делегати від
РНО взяли участь в руському з’їзді, присвяченому
народній освіті, що відбувся 22–25 березня 1925 р. у
Варшаві. Г. Малець закликав учасників до активної
боротьби за руську школу для руського населення
у Польщі, виходячи з переконання, що як Волинь,
Полісся, Холмщина та Біла Русь, так і Східна Галичина
з Лемківщиною, завжди вважалися і тепер є російсь
кими землями на яких проживає частина великого
російського народу, єдиного за походженням, культурою
та «племінному юродству» [12].
Найвпливовішими політичними напрямами міжвоєн
ного москвофільства у 1930–х рр. стали Руська аграрна
партія (РАП), як права і більш угодова та Руська
селянська організація (РСО) як консервативне крило
москвофільського табору. Ці політичні сили були
створені в результаті внутрішньопартійних конфліктів
та неузгодженості політико–національної позиції членів
Руської Народної Організації [10, c. 165].
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Згідно статуту, ухваленого 25 лютого 1931 року,
РАП проголошено політичною організацією, і тому,
її установчий документ не підлягав затвердженню
з боку влади [15]. Члени партії, аналогічно РСО,
заявили про свою лояльність до Речі Посполитої та
діяльність виключно в межах існуючого державного
законодавства. До інших «руських» та «українських»
партій оголошено нейтральну позицію та оборонне
становище. Обов’язковим завданням було визначено
підвищення культурно–освітнього рівня та економічного
становища автохтонного населення, відкриття народних
шкіл з російською мовою викладання (етимологічний
правопис).
Останні перетрубації у середовищі москвофільських
чинників відбулися у 1934 році, коли частина москво
філів під проводом д–ра В. Колпачкевича, розуміючи
безперспективність існування старих політичних форм,
стала на українську національну платформу та видавала
українською мовою часопис «Пролом». Таким чином,
політична діяльність тогочасних москвофільських
партій носила виключно декларативний та формальний
характер, зводилася до публічних заяв і звернень до
офіційної польської влади, що використовувалось
останньою як інструмент тиску на український
політикум Східної Галичини. Тому, втративши довоєнні
привілейовані позиції провідної політичної сили
регіону, москвофіли у міжвоєнний період зосередилися
на культурно–освітній, ідеологічній та господарській
діяльності.
Головною ідеєю національної ідеології міжвоєнного
москвофільства
залишалася
культурно–національна
єдність великоросів, малоросів та білорусів – єдність
всієї російської національності. Таким чином, москво
фільські
діячі
визнавали
етнічну
ідентичність
домінуючою з–поміж інших соціальних ідентичностей,
що стало фундаментом їх політичної ідеології та
стратегії розвитку національної культури. «Українського
народу нема, є тільки різновидність російського,
так як в Галицькій Русі є подільська, гуцульська,
лемківська різновидності…» [8, c. 6, 9]. Галичина
цінувалася церковною та громадською організацією,
Росія ж – державністю та громадянством [8, c. 10].
Незмінну й консервативну позицію москвофілів у
національному й політичному питаннях історики
пояснювали як намагання зберегти своє національне
обличчя перед польським «шовіністичним впливом».
Міжвоєнну діяльність москвофілів науковці оцінюють
як політичний ідеалізм, який «захоплюється ідеями, які
в сучасності не мають владних і рішальних оформлень і
організаційних апаратур» [17, c. 30].
В освітній сфері, москвофільські діячі висловлю
валися за всезагальну, обов’язкову, початкову освіту та
безкоштовне навчання у середніх й вищих навчальних
закладах. Активісти москвофільства, оголосивши
боротьбу з полонізацією народної школи в руських
селах, відстоювали конституційне право корінного
населення на створення шкіл з російською мовою
викладання, введення її вивчення у середніх навчальних
закладах. Кожна інтелігентна сім’я оголошувалася
нижчою ланкою у пропаганді москвофільства, і на
неї покладався обов’язок навчати своїх та чужих
дітей російської мови, історії, культури, літератури,
передплачувати дитячі підручники, журнали, книги
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російською мовою. У соціальній сфері відстоювалося
право на 8–год. робочий день, введення санітарного
законодавства та державного страхування робітників на
старість та на випадок втрати працездатності.
З приходом більшовиків до влади в Росії, москво
філи активно підтримували рухи протесту, закликали
молодь з Прикарпатської Русі шукати засоби та шляхи,
щоб зав’язати контакти з вождями антибільшовицького
руху з метою відновлення в Росії демократичного
устрою. Москвофільські ідеологи в категоричній формі
заперечували та засуджували більшовицьку політику
в Росії та Україні. Вони наполягали, що лише через
терор та фізичне знищення колишніх царських офіцерів,
жандармів, представників дворянських родин, вчених,
інженерів, учителів вдалося залякати народ. Влада
більшовиків вважалася тимчасовою, оскільки була
заснована на неморальних законах, ігноруванні свободи
особистості, совісті, друку, зібрань та союзів. Негативно
оцінено їх церковну політику, згідно якої релігію
оголошено опіумом для народу. Москвофіли виступали
також противниками політики українізації, вважаючи її
насильницьким дійством, яке проводилося, незважаючи
на протести з боку селян та інтелігенції України [11]. На
переконання москвофілів, більшовицький комуністичний
режим був тимчасовим явищем та недовготривалим.
Політичним ідеалом міжвоєнного москвофільства
була демократична Російська федеративна республіка,
складовою частиною якої, в майбутньому, мала стати
Галичина, якій би гарантувалося дотримання усіх
політичних, культурних, економічних прав та свобод.
До часу створення такої держави, москвофіли оголосили
лояльність до Польської держави, відмовилися від
активної політичної діяльності та всі свої сили
зосередили на підвищенні культурно–просвітнього,
політичного, економічного рівня галицького населення.
Ідеологи москвофільства, для насичення своєї
політичної програми ідейним змістом, часто зверталися
до історичного минулого, зокрема демонструючи свою
героїчну участь у знакових подіях, які вплинули на
подальшу долю українців. Одним з таких сюжетів стало
трактування ними особливостей розгортання воєнних
та політичних дій на теренах Східної Галичини в ході
Першої світової війни.
Москвофіли, з початком воєнних дій, підтримували
наступ російської армії на Галичину і сприяли станов
ленню та формуванню органів місцевої влади. З
відступом австро–угорських військ розпочалися масові
репресії українського населення Галичини, які поясню
валися вищим керівництвом армії поразками на
російському фронті через сприяння галичан російському
командуванню, передачу йому розвідувальних даних,
інформації про стан військ, їх дислокацію та укріплення.
Поряд із масовими вбивствами та арештами місцевих
жителів, австрійські військово–поліцейські органи
відправляли українців з Галичини вглиб Австрії у
табори для евакуйованих та інтернованих. «Вони
функціонували в Терезині, Естергомі, Інсбруці, Дебре
цені, Дрозендорфі, Брно… Найбільше українців
перебувало Талергофі – приблизно 8 тисяч» [6, c. 123].
У незначній кількості сюди потрапляли поляки, євреї,
військовополонені російської армії. 70–80% ув’язнених
становили селяни, решта – інтелігенція, в основному
греко–католицькі священики, робітники. За період
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існування Талергофа у ньому побувало понад 14 тисяч
в’язнів, серед них – 85% українці.
Москвофільські діячі вже у 20–х рр. ХХ ст.
звернулися до аналізу подій Першої світової війни та
сформували образ талергофця–москвофіла, який став
символом мучеництва та трагічної історії народу в роки
війни.
Особливо прискіпливо москвофільські ідеологи
досліджували та інтерпретували причини та наслідки
переслідувань та репресій місцевого галицького
населення з боку австро–угорської влади. Своєрідним
засобом маніпуляції громадською думкою галичан став
символ героїчної історії галицького суспільства в роки
війни – концтабір Талергоф, право на трагедію якого
узурпували москвофіли. Вони пояснювали австро–
угорську воєнну політику терору як цілеспрямоване
знищення та переслідування прихильників ідей
загально–руської єдності які могли протистояти офіцій
ній владі та становили серйозну загрозу дискримі
наційному режиму Австро–Угорщини.
Політична відповідальність та принциповість пред
ставників і прихильників довоєнного москвофільства
надавало, за їх глибоким переконанням, моральне право
відродити цей політичний напрям у міжвоєнний період.
Однак, незважаючи на гостру дискусію на сторінках
тогочасної преси, полеміку між представниками різних
політичних угруповань щодо намагання по–своєму
пояснити причини та наслідки репресивної політики
Австро–Угорщини в ході Першої світової війни,
москвофілам так і не вдалося використати цей аргумент
для повноцінної реанімації довоєнного рейтингу та
авторитету власної політичної сили в середовищі
галицького суспільства.
Висновки. Отже, можна констатувати, що москво
фільство як політична ідеологія певної частини
галицького суспільства мало давні коріння та еволю
ціонувало від національної спорідненості та спільності
культур з російським народом до політичної орієнтації
на Росію. У міжвоєнний період ці орієнтири стали
не актуальними та недоцільними. У своїй суті,
на офіційному програмному рівні, консервативні
москвофільські партії і надалі відстоювали ефемерну
приналежність так званого галицько–руського народу до
єдиного всеруського національно–культурного простору,
і саме тому, пропагували ідею єдності і в державному
розумінні. Після більшовицького перевороту, вони
оголосили закритим питання української державності,
а майбутнє західноукраїнських земель вбачали у складі
федеративної Російської держави, яка би гарантувала
права і свободи усім її складовим. У міжвоєнний час,
основним гаслом москвофільства стало твердження
про відмову від активної політичної діяльності та
зосередження уваги та зусиль на роботі у господарській
сфері, що було зроблено через відновлення діяльності
довоєнних москвофільських товариств та установ.
Лише дослідивши діяльність москвофільських партій
у міжвоєнне двадцятиліття можна зробити остаточні
висновки про політичну ідеологію, національний
ідеал та громадський світогляд галицького соціуму.
Наступним
кроком
критичного
переосмислення
історії могла би стати спроба дати історичну оцінку
результатам такої роботи, впливу певних ідей на
галицьке суспільство, сприйняття чи несприйняття
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ним такої позиції та пошук аналогій із сучасністю.
Тоді, на основі набутих знань, можна оперативно й
ефективно подолати політичні, соціально–психологічні,
економічні й культурно–мовні наслідки деформації
етно–національної сфери в минулому та здійснювати
виважену й демократичну державну політику.
Перспективи подальших досліджень. Окремого
вивчення в контексті проанонсованої проблематики
потребує аналіз міжпартійних стосунків у Східній
Галичині в міжвоєнний період та їх вплив на розвиток
регіону в контексті офіційної державної політики Другої
Речі Посполитої.
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in the interwar period
On the basis of the critical elaboration of sources and literature, the activities
of the Moskvofils parties are stated to have been declarative and formal, the main
emphasis of activists and ideologists was put on cultural–educational, national and
elucidative and economic spheres. The dominant of national–political ideology of
the interwar Galician Moskvofils is emphasized to have been the recognition of the
leading role of ethnic identity as a cultural and national unity of Russians, Belarusians
and Ukrainians, an orientation towards a democratic Russian republic, which should
include Western Ukrainian lands, expansion of the network of educational institutions
with Russian language teaching, creation of historical myths for the restoration of
Moskvofil impact on the region. The historical background for a further perspective in
the development of the problem is formed. It is to contribute to the efficient and effective
overcoming of the existing consequences of deformation of the ethno–national sphere
in the past and the implementation of a well–balanced and democratic state policy.
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Одяг міжвоєнної доби у повсякденному житті
національних меншин Півдня України
Розглянуто традиційне національне вбрання етноспільнот Півдня України.
Встановлено його поширеність та характер використання чоловіками і
жінками у 20–30–і рр. ХХ ст. Виявлено фактори, які вплинули на брак одягу
в національних меншин регіону та форми подолання зазначеної ситуації.
Визначено причини домінування міського костюму в середовищі болгар, греків,
євреїв і німців Степової України, описано його особливості.
Ключові слова: одяг, костюм, національні меншини, Південь України.

Історія костюму віддзеркалює історію людини та
створених нею спільнот. Етнічні ознаки, соціальна
сегментація людських груп, світогляд та побут їх
членів – все це позначалося на одягу, який носили

69

Випуск 124

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

чоловіки та жінки. Кожен стрій – це результат
довготривалої еволюції, певний підсумок творчих
відкриттів і досягнень, плід удосконаленого досвіду
багатьох поколінь та одночасно образ людини, носія
набору цінностей, що були характерні для тієї чи іншої
епохи.
Питання місця одягу в повсякденному житті
національних меншин Півдня України упродовж 20–
30–х рр. ХХ ст. безпосередньо або опосередковано
висвітлювалися в етнографічних дослідженнях, наукових
розвідках з історії України та історії Радянського союзу.
До них належать праці вітчизняних та зарубіжних
дослідників Л. Жавжарова [5], В. Жирмунського
[7], М. Зябко [8], Н. Лєбіної [10], Ш. Фіцпатрік [14],
Л. Якубової [15].
Мета статті – дослідити національні особливості та
загальні тенденції формування костюмів етноспільнот
Півдня України на тлі соціокультурних трансформацій
повсякденного життя радянського суспільства в
міжвоєнний період.
Людину формує не лише духовність, вона має тіло,
яке є посередником між індивідуальним та громадським.
Тому одяг може розглядатися як інструмент за
допомогою якого тіла підпорядковуються соціальному
правилу. Таким чином костюм це – визначена норма,
що має матеріальне відображення і ментальний зміст. У
семіотичному контексті предмети гардеробу засвідчують
належність користувача до тієї чи іншої соціальної
групи або маркують ознаки його етнічної самобутності
[10, с. 119–120].
Процеси інтернаціоналізації позначилися на повсяк
денному вбранні представників етноспільнот південно
українського регіону. Вже на початку ХХ ст. у побуті
міський костюм майже повсюдно витіснив національне
вбрання, яке розпочали використовувати лише для
урочистих подій. Були знищені соціальні обмеження
в моді, у якості критерію модного стилю найчастіше
виступала практичність одягу та взуття, їх відповідність
меті [10, с. 139].
Однак повоєнна розруха, яка відчувалася ще й після
закріплення радянської влади в Україні, позначилася на
тому, що грецькі селяни подекуди використовували як
одяг ковдри, покривала, скатертини та навіть доріжки.
Особливо страждали діти, які були одягнені у лахміття
[15, с. 227]. Мешканець с. Полоузівка, що на Запоріжжі
болгарин П. Кіосов пригадував, що діти внаслідок
нестачі «мануфактури» змушені були носити взуття
значно більшого розміру, вдягали штани з великими
латками [13, с. 117].
Складний економічний стан радянської країни,
коли легка промисловість була знищеною пояснює
своєрідність радянського одягу донепівського періоду –
простота, економічність, функціональність, аскетизм. З
огляду на велику дорожнечу побутових товарів, селянам
доводилося доношувати одяг, який був придбаний ще у
часи існування Російської імперії [3, с. 142]. Унаслідок
застійності торгівлі та браку необхідних предметів в
обігу – у побуті з’явився домотканий одяг. Із льняної та
конопляної тканини шили білизну, верхній дитячий одяг,
попередньо замочуючи її у саморобному фарбнику, який
виготовляли із лушпиння цибулі. Прибиралися у велику
кількість власноруч зв’язаного одягу із шерстяних
ниток домашнього прядіння [4, с. 283]. Практично в
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кожній грецькій сім’ї був гребінь для чесання шерсті і
ручна прядка для виготовлення з чесаної шерсті ниток.
В’язання кофтин, панчіх, шкарпеток, рукавичок, а також
в’язання і вишивання скатертин, покривал, рушників,
чоловічих сорочок було обов’язковим для кожної
грекині. Літом деякі грекині з пшеничної соломи робили
солом’яні шляпи [1, с. 81].
Досить популярним серед чоловіків був військовий
костюм, який у багатьох залишився після закінчення
Першої світової та громадянської війн [14, с. 48].
Чоловіки носили прямі штани, галіфе, заправлені
в чоботи, сорочки–косоворотки або гімнастьорки,
кожушки, підперезані ременем, шинелі, ватні стьобанки,
селянські баранячі шапки, сукняні кашкети або
червоноармійські шлеми–будьонівки. Жінки одягали
сатинові косоворотки, переважно темних тонів, спідниці
з кашеміру, сатину або молескіну, овечі кожушки,
суконні пальта, шкіряні куртки, чоботи або черевики
[3, с. 142]. У військовий та напіввійськовий одяг
були вбрані колишні солдати, сільські активісти, усі
хто зараховував себе до передових людей [14, с. 48].
Сільське бездоріжжя, велика кількість багна восени та
навесні примушувало населення колоній одягати чоботи
або калоші, які підв’язували напередодні виходу з дому
шворкою. Можна було побачити як діти брели до школи
у постолах, шкарпетках, а то й просто босі [9, с. 109].
Перейдемо до розгляду традиційних норм зовніш
нього вигляду представниць і представників окремих
етноспільнот.
Відмінною ознакою німецьких чоловіків було
те, що вони дуже рідко носили бороду. Як правило,
німці були гладенько вибриті, в окремих випадках
мали «цапову» борідку, частіше – підстрижені
аби пишні вуса. Багато хто палив люльку. Тютюн
вирощували самостійно. Нарізаними та висушеними
листками цієї рослини набивали цигарки всю зиму.
Якщо стебло тютюну діставали разом із коренем,
його використовували у якості махорки. Чоловіки
німецьких колоній вдягали жилет та довгі піджаки зі
складчастими кишенями та поясом, що був пришитий
позаду [11, с. 251]. До традиційного чоловічого одягу
німців, який ще напередодні Першої світової війни
майже зник із ужитку, належали зелені та сіро–блакитні
суконні куртки, брюки, вузькі чорні панталони,
капелюхи з великими козирками. Влітку чоловіки
взували черевики з дерев’яними підошвами (сандалі),
а під час дощів і взимку – високі чоботи та одягали
кожухи, звичку використовувати які запозичили у
навколишнього населення. Жінки одягали короткі
камзоли і блакитні спідниці, чорні фартухи, шию
прикрашали кількома нитками скромного намиста.
Волосся традиційно прибирали в корзинку. Коли жінки
виходили на вулицю, вони одягали старомодні солом’яні
капелюхи [12, с. 167]. Ці та інші елементи жіночого
національного німецького строю, витісненого міською
модою, упродовж 1920–1930–х рр. продовжували
зберігатися лише у віддалених районах. У Молдавській
республіці та у «вюртембурзьких сепаратистів» в
районі Бердянська жінки ще використовували у якості
верхнього плаття застарілі ситцеві корсажі без рукавів
та зберігали національну форму чіпця, яким ледь
прикривали тім’я голови [7, с. 111]. У міжвоєнний
період німкені одягали пальта темно–синього кольору,
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манто із каракулю. Зверху пальта накидали шаль. З
поміж взуття носили туфлі та боти [11, с. 250–251].
Німкені, які мешкали у бідних сім’ях, повсякчас одягали
одні й ті ж власноруч виготовлені із тканини чорного
кольору сукні: у будні – навиворіт, а на свята – так як
слід [6, с. 160].
Одяг єврейських колоністів відрізнявся від тради
ційного строю містечкових євреїв: кашкет з козирком,
башлик в холодну пору року, куртка, піджак і брюки.
Готові костюми купляли досить рідко, надавали перевагу
пошиттю в місцевих кравців за доступну ціну. Значним
надбанням вважався овечий кожух, нерідко один на
сім’ю. На свята взували хромові чоботи. У негоду із–за
бруду на вулиці натягали зверху черевиків чи туфель
гумові боти різних фасонів. Більшість колоністів
припинила носити бороди, багато хто надягав на
сорочку модні краватки. Жінки і дівчата не накидали на
голову платки і косинки, відрізували традиційні коси.
Як і городянки, дівчата–колоністки коротко стриглися,
накручували волосся, носили короткі плаття і спідниці,
користувалися косметикою. Комсомольці шили із хакі
напіввійськові костюми під пасок і портупею [8, с. 57–
58].
Традиційний одяг болгар мав власні особливості.
Влітку чоловіки одягали довгі сорочки, шаровари. На
ноги обували «царулі» із натуральної бичачої шкіри.
У холодну пору року до них додавалися обмотки.
Взимку чоловіки одягали вовняні тулуби та штани.
Перепоясувалися двохметровим шерстяним поясом.
Універсальним одягом для чоловіків та жінок у
перехідний період року вважався – киптар – тепла
безрукавка, її виготовляли як із вовни, так і з тканини,
утепляючи вовняною шерстю чи ватою [5, с. 49]. В
основі традиційного жіночого костюму перебував
сукман. Значне розповсюдження у складі костюму
отримало відрізне плаття, що звужувалося у талії та
мало довгі рукави. Впливом міста можна пояснити
появу в строї не лише болгарок, але й представниць
інших етноспільнот «пари» або «двійки» – юбки
і кофти, пошитих із однакової фабричної матерії.
Болгарки покривали голову різноманітними платками.
Існував спеціальний спосіб зав’язування платка. Так,
покриваючи голову, його різні кінці закладали з обох
боків біля підборіддя, закріплювали чи зав’язували
позаду на затилку, або збоку [2, с. 21, 22, 24]. Із прикрас
чоловіки та жінки носили кільця. Крім цього жінки
надягали виготовлені із срібних монет намиста. На
руках носили срібні браслети –«гримні». Вони були
пласкі та мали розширення посередині розміром чотири
сантиметри [5, с. 49; 9, с. 118].
Таким чином, одяг, що був важливим елементом
матеріальної культури національних меншин Півдня
України виконував не лише захисну та соціальну
функції, а й маркував етнічну самобутність його
власників. Проте модернізаційні процеси ще напере
додні встановлення радянської влади в Україні призвели
до поширення серед етноспільнот одягу фабричного
виробництва, зумовивши стандартизацію вбрання.
Традиційний костюм використовували переважно
у родинній обрядовості. Щодня його вдягали лише
члени невеликої кількості консервативних громад.
Незважаючи на домінування міського костюму в
означений період, окремі предмети традиційного
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строю, дотримуючись способів їх вдягання, й надалі
продовжувала носити частина населення національних
меншин, особливо жінки. Зубожіння населення, спершу
зумовлене повоєнною розрухою, а потім несприятливою
економічною політикою більшовиків призвело до
зношення одягу внаслідок довготривалого використання
та викликало відновлення практики його пошиття із
домотканими.
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Clothes of the interwar period in the daily life of national
minorities of the South of Ukraine
The traditional clothes of ethnic societies of the South of Ukraine are researched.
The popularity and nature of use by men and women in the 20’s and 30’s of XX century
are determined. The factors that influenced the lack of clothes of the national minorities
of the region and the forms of overcoming the situation are identified. The reasons of
the domination of urban costume among Bulgarians, Greeks, Jews and Germans of the
Steppe Ukraine are determined, their qualitative features are researched.
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Система соціального управління
в індустріальному суспільстві
Автор даної статті дослідив систему соціального управління в
індустріальному суспільстві. Застосовано було методи аналізу, моделювання,
системний підхід. З’ясовано, що суспільно–економічним підґрунтям виникнення
та розвитку індустріального суспільства став перехід до інноваційного типу
економіки шляхом руйнування бар’єрів для діяльності економічно активних
індивідів. Обґрунтовано ідею, що в індустріальному соціуму виникла нова
конфігурація функцій соціального управління: функції розгортання потенціалу
соціуму та індивіда, контролю, координації та осягання були підпорядковані
економічним інтересам, ринковій раціональності. Поступово, в основному
стихійно, сформувався образ–атрактор успішної особистості, що дозволив
«запустити» циклічно зростаючу економіку капіталістичних країн – «людина–
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що–багато–споживає», тобто представник конс’юмеріату. Провідну роль
у збалансуванні функцій соціального управління в індустріальному соціуму
отримали великі корпорації, так як в їх руках опинились важливі важелі впливу
на економіку, політичну сферу, науку.
Ключові слова: функції соціального управління, осягання, людський
потенціал, індустріальне суспільство.

На початку ХХІ ст. соціальні проблеми, в тій чи
іншій мірі пов’язані з управлінням, значно загострилися.
Практично в усіх сферах суспільного життя, в більшості
країн світу ми спостерігаємо ескалацію класових та
політичних конфліктів, конфронтацію різних соціальних
груп і невдоволення тими, хто повинен вирішувати
соціальні протиріччя, керувати суспільством –
народними представниками, державними діячами,
політиками. В 2013–2014 рр. Україна постала перед
серйозними історичними викликами і з огляду на це
соціальна філософія не може залишатись осторонь
від державотворчих змагань українського народу.
Історія вчить нас, що успіху в укріпленні соціально–
політичних структур усіх рівнів та національного
суверенітету досягають ті країни, керівництво яких має
чітку і продуману стратегію соціального управління.
Однією з найгостріших проблем сучасності виступає
питання збалансованого переходу від індустріального до
інформаційного суспільства, особливо його соціально–
управлінські аспекти. Подібна постановка наукового
дослідження досить актуальна для України, оскільки
наша держава за два з гаком десятиріччя Незалежності
не спромоглася вийти з кола «транзитивних країн». Її
економіка за своєю структурою все більше наближається
до провідних країн світу, однак соціальна структура,
освітні інституції та управлінські практики несуть
серйозний відбиток епохи модерна. Наведемо деякі
показники. Внесок промислового сектору до валового
внутрішнього продукту складав біля 21% у 2013 році. В
той же час внесок сільського господарства склав лише
8%, тоді як частка сектору послуг становила 58% [1,
c. 1].
Змістовні елементи індустріальної парадигми
були осмислені ще такими вченими як Сен–Сімон,
Е. Дюргейм, М. Вебер. Вони довели, що з розпадом
традиційної колективної свідомості основні переконання
соціальних груп стали організовуватись навколо профе
сійних норм і професійної етики. Останні розповсюд
жувались в рамках соціуму у вигляді єдиного способу
або стилю життя, ставали деперсоніфікованими.
Індустріальне суспільство постало у фокусі дослід
ження багатьох українських вчених. Серед них можна
назвати М. Ю. Максименюка, В. Г. Воронкова,
В. І. Власова, В. М. Вашкевича, Є. М. Великодня,
Л. М. Романкова, Н. Б. Бєлоусова, В. М. Скалацького.
Ряд зарубіжних вчених також присвятили даному
теоретико–методологічному конструкту чималу увагу:
У. Бек, Дж. Гелбрейт, Е. Тоффлер, Ф. Уебстер, Д. Белл,
В. Л. Іноземцєв, А. Г. Глінчікова.
Родоначальником терміну «індустріальне суспільст
во» вважають американського економіста П. Ф. Друкера.
Він вивчив концепцію другої промислової революції і
дійшов до висновку, що масове потокове виробництво
і наукова організація праці відіграли важливу роль
у цьому процесі. Вчений зробив висновок, що
нове виробництво має принципову відмінність, яка
ґрунтується на нових знаннях про працю і діяльності
нових спеціалістів, що застосовували ці знання. Так
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були сформовані підвалини нового менеджменту, що
висвітлювали теорію організації як гнучкого, ефек
тивного і динамічного колективу. Головним призна
ченням керівника в індустріальну епоху П. Ф. Друкер
декларував: організацію господарських операцій;
необхідність дбати про економічні результати; думати
про довготермінові наслідки рішень, які приймаються
[2, c. 25].
Австрійського економіст Ю. А. Шумпетер описав
індустріальне суспільство як здійснення таких комбі
націй: виготовлення нового, ще невідомого блага, чи
створення нового продукту; впровадження нового,
ще невідомого методу виробництва; освоєння нового
ринку збуту; отримання нового джерела сировини;
проведення відповідної організації з метою отримання
певної користі (наприклад, забезпечення монопольного
положення чи підрив позицій іншої організації) [3,
c. 159]. На думку Ю. А. Шумпетера, потреби модерного
соціуму є одночасно причиною і направляючою основою
економічної поведінки господарюючих суб’єктів,
уявляють собою їх рушійну силу [3, c. 69]. Вчений
вважав, що суспільний процес, який вніс раціональність
в економічне життя, фактичну сформулював новий
тип мислення, вивів людство за рамки метафізичного
способу осмислення соціального розвитку і навчив
бачити можливості, що знаходяться поряд з ним і поза
ним, науковому підходу, що засновується на досвіді [3,
c. 148]. Виробляти – в індустріальну епоху означало
комбінувати наявні речі і сили.
П. Сем’янчук описав соціальний прогрес, що
детермінував виникнення індустріального суспільства
наступним чином: «Розвиток людства постійно супро
воджувався нагромадженням інформації та формуванням
системи знань. Ці процеси були практичною необхід
ністю, адже підвищували продуктивність і полегшували
умови праці, прискорювали створення життєвих
благ, зменшували витрати з одночасним збільшенням
корисного ефекту, пришвидшували і урізноманітнювали
задоволення людських потреб» [2, c. 24].
Український дослідник А. В. Найчук вказав на те,
що загальними рисами суспільства в епоху індустріа
лізації виступали: 1) орієнтація на інновації; 2) світсь
ких характер суспільного життя; 3) поступальний
розвиток; 4) виділена персональність; 5) особлива роль
інструментальних цінностей; 6) демократична система
влади; 7) наявність відкладеного запиту, тобто здатність
виробляти не заради повсякденної необхідності, а заради
майбутнього; 8) індустріальний характер; 9) масова
освіта; 10) активний, діяльний психологічний склад
особистості; 11) перевага у світоглядних знаннях
точних наук і технологій; 12) перевага універсального
над локальним, що знаходить своє вираження в роз
квіті національних держав. Доіндустріальне суспіль
ство – це суспільство з переважанням первинного
сектора життєдіяльності. В індустріальному соціумі
першочергове значення отримала сфера виробництва
заснована на машинній технологій [4, c. 9–10].
Мета статті: проаналізувати суспільно–економічне
підґрунтя виникнення та розвитку індустріального
суспільства та конфігурацію функцій соціального управ
ління в ньому.
Британський історик Є. Хобсбаум наголошує, що
індустріальне суспільство було побудоване в результаті
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двох революцій. Перша з них відбулася в промисловій,
індустріальній, економічній сфері, а друга в політичній.
В 1780–х рр. вперше в людській історії були зірвані
кайдани з виробничих сил суспільства, які з цього
моменту отримали можливість постійно, швидко і
безмежно збільшувати об’єм робочої сили, товарів
і послуг. До цього ні одне з слабко розвинених у
промисловому відношенні суспільств не могло уникнути
періодичних занепаду, голоду і смерті [5, c. 44–45].
Промислова революція відбувалася безсистемно, безпла
ново, емпіричним способом, але завдяки їй у провідних
країнах світу були побудовані індустріальні економіки
[5, c. 78]. Між 1779 р. і 1791 р., коли у Франції прийшла
до влади поміркована буржуазія, в цій країні відбулися
гігантські раціоналістичні реформи, що справили
величезний вплив на розвиток соціального управління.
В результаті по всьому світу були сформовані умови
для зростання індустріальної економіки, побудови
нової політичної системи різних суспільств. Революції
у тій, чи іншій мірі вплинули на розвиток більшості
густонаселених країн Західної Європи, а потім і інших
частин світу. Перехід до індустріального суспільства
уявляв собою перехід до нової конфігурації функцій
соціального управління. Очевидно, що функція
розгортання потенціалу соціуму та окремої особистості
значно трансформувалась. Інтереси окремої особистості
почали відтісняти інтереси колективу на другий план.
Буржуазний клас захопивши владу в ході декількох
революцій у провідних країнах світу створив умови для
просування в соціальній ієрархії окремих економічно
активних індивідів – підприємців. Однак формами
розгортання потенціалу індивіда стали виступати й інші
сфери, які поступово комерціоналізувалися: виховання
та освіта, творча та винахідницька діяльність, мистецтво
і т.д.
Девізом підприємця нової індустріальної епохи
стало «plus ultra» («ще більше» з лат.). Кожен
підприємець почав прагнути до створення власної
комерційної імперії [3, c. 192–193]. Все це справило
великий вплив на основні функції соціального
управління. Сама праця, виробництво, економіка в
цілому набули особливого комунікативного статусу.
Акцент був перенесений на успіх і особисті досягнення,
критерії ефективності визначалися за найменшими
втратами зусиль та часу, а раціональність проникла в усі
області управління. На зміну традиційному виробництву
речей в індустріальному суспільстві прийшло вироб
ництво, що включало в себе «виробництво» людини,
як підвиду речей, тобто товару з певними якостями
і споживацькими характеристиками. Економіка як
засіб об’єднання, ускладнення, примноження сил
людини, стала засобом розширення трансформації
людських якостей у якостях брендових і фірмових
речей, їх накопичення, обміну і комбінування. При
цьому вона орієнтувала виробників на створення і
випуск речей у величезній кількості. Речі заповнювали
собою супермаркети, сформували масове споживання,
закріпили масові стандарти не тільки способу життя, а
й мислення. Ринок став полем для розгортання ще однієї
напрочуд важливої функції соціального управління –
функції координації. Вона полягала у створенні
продуктивного зв’язку між відносно самостійними
суб’єктами соціального управління в ході здійснення
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загальних цілей. Так політика, економіка, наука, освіта,
медицина та війна як і інші сфери людського буття
зав’язалися у міцний вузол людських взаємовідносин та
інтересів різних страт, класів та верств індустріального
соціуму. Збагачення та особистий успіх в якості
найбільш важливої соціальної цінності стали основним
рушієм його розвитку.
Великий внесок в успішний поступ індустріального
типу цивілізації здійснили освіта та наука. Перша
уявляла собою послідовність дій в ході яких
засвоювались певні культурній цінності і духовні
досягнення, а також знання, вміння, компетентні
навички. Друга пов’язана була з такою важливою
функцією соціального управління як осягання. Осягання
в індустріальному суспільстві почало здійснюватись
через осмислення людського буття як всередині соціуму,
так і за його межами. Соціальні науки перетворились
на головний інструмент реалізації даної функції в кінці
ХІХ ст. Соціологія, соціальна філософія, психологія,
менеджмент та інші напрямки дослідження суспіль
них процесів стали основою для експериментів над
суспільством.
У другій половині ХХ ст. сформувалася нова
університетська модель, центром якої стали США.
Вона передбачала активну діяльність професійних,
комерційно орієнтованих університетів, робота яких
принципово не відрізнялась від діяльності капіталіс
тичних корпорацій. Її творці вважали, що для того, щоб
зберегти та збільшити ресурси, викладачі повинні все
більше конкурувати за зовнішні долари, що пов’язані
з ринково орієнтованими дослідженнями або в тій
же формі залучати якомога більше число студентів,
здатних запропонувати високу плату за ефективне
академічне навчання. Таке освітнє підприємство вима
гало професійного менеджменту, оскільки, вимушено
було працювати у високо конкурентному середовищі
[6, c. 72–73]. Фактично функція осягання під тиском
ринкових відносин була комерціоналізована, трансфор
мована відповідно до уявлень про «престижність» та
«корисність».
Характерним прикладом розвитку індустріального
суспільства є американський соціум. З 1947 по 1966 рр.
реальні доходи американців в США майже постійно
зростали. Зросла кількість осіб, що бажали отримати
вищу освіту, збільшились і можливості для її отримання,
з’явилися машини і виробництва, що вимагали значних
вкладень капіталу. Їх конструювали і ними управляли
технічно високо підготовлені спеціалісти [7, c. 18–19]. З
цих змін витікала необхідність і можливість створення
великих господарських організацій. Тільки були вони
в змозі залучити необхідний для індустріального
виробництва капітал, мобілізувати робочу силу
необхідної кваліфікації. Не тільки ціни і виробництво,
а й споживацький попит стали об’єктом управління.
В такий спосіб була реалізована така функція
соціального управління, як контроль. Вона полягала
у рефлексивній діяльності суб’єкту управління за
виконанням поставлених задач та оперативних наказів.
Під час здійснення контролю за допомогою нещодавно
винайдених наукових інструментів на кшталт соціології
та статистики відбувалось відслідковування соціально–
економічних, політичних, культурних та інших процесів.
Контроль здійснювався в індустріальному соціумі з
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метою формування у населення бажаних світоглядних
установок, ідеології, примусу до реальних кроків.
Ініціативу в питанні, що повинно бути вироблено в
індустріальному соціумі генерував вже не суверенний
споживач, а крупна виробнича організація, що прагнула
встановити контроль над ринками і впливати на
споживача у відповідності зі своїми потребами. Діючи
таким корпорації формували систему цінностей спожи
вацького суспільства, його переконання [7, c. 20–23].
Висновки. Індустріальний соціум модернізував
систему соціального управління, яка склалася в
суспільстві традиції. Новий тип господарської діяль
ності – капіталістичне виробництво, засноване на
раціоналізації всіх сфер суспільного життя, був виявом
нової конфігурації функцій соціального управління:
розгортання потенціалу соціуму та окремої особистості,
осягання, контролю, координації. Вони справили
величезний вплив на систему управління суспільством.
В ході декількох сторіч виникла нова політична система
демократичного типу. Наступ політичних ідеологій,
секуляризація, розвиток науки і техніки – все це
призвело до зникнення сакрального, раціоналізації
свідомості людей. Поступово, в основному стихійно,
сформувався образ–атрактор успішної особистості, що
дозволив «запустити» циклічно зростаючу економіку
капіталістичних країн – «людина–що–багато–споживає»,
тобто представник конс’юмеріату. Очевидно, цей
феномен виник під впливом ідеології вищих верств
суспільства, нових економічних реалій і деградації
сакрального. Провідну роль у збалансуванні функцій
соціального управління в індустріальному соціуму
отримали великі корпорації, так як в їх руках опинились
важливі важелі впливу на економіку, політичну сферу,
науку та освіту. У майбутніх дослідженнях доцільно
зосередитись на дослідженні можливостей гуманізації
описаної конфігурації функцій соціального управління в
індустріальному суспільстві.
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The system of social governance in an industrial society
The author of this article explored the system of social governance in an industrial
society. Methods of analysis, modeling, and systems approach were applied. It was
found out that the socio–economic background for the emergence and development of
an industrial society was the transition to an innovative type of economy by breaking
down the barriers for the practice of economically active individuals. The idea that
in the industrial society a new configuration of the functions of social governance
arose: functions of realizing the potential of the society and the individual, control,
coordination and comprehension were subordinated to economic interests, market
rationality. Gradually, mostly spontaneously, an image–attractor of a successful
personality was formed, which allowed to «launch» the cyclically growing economy
of capitalist countries – the «man–who–many–consume», that is, the representative
of the consumer. A major role in balancing the functions of social governance in an
industrial society was received by large corporations, since they had important levers
of influence on the economy, the political sphere, science.
Keywords: functions of social governance, comprehension, human potential,
industrial society.
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Військово–медична служба в Україні:
становлення, особливості функціонування
та можливі напрями реформування
Проаналізовано основні тенденції становлення військово–медичної
служби в Україні. Виокремлено основні етапи у її розвитку, акцентовано увагу
на їх особливостях. Відзначено, що упродовж 1991–2014 рр. стан медичного
забезпечення особового складу Збройних Сил України, залишався на доволі
низькому рівні, через низку об’єктивних та суб’єктивних факторів, що змушувало
органи державної влади провести відповідні реформи. Охарактеризовано успіхи
Української держави у створенні оптимальної професійної та ефективної
організаційно–штатної структури медичної служби Збройних Сил України.
Доведено, що попри спроби чиновників усіх рівнів сформувати відповідну
законодавчу / нормативно–правову базу діяльності медичних служб Збройних
Сил, а також реформувати систему військової освіти, стан медичного
забезпечення особового складу української армії й сьогодні залишається на
доволі низькому рівні.
Ключові слова: військово–медична служба, військова медицина, військово–
медична освіта, військово–медична доктрина, Збройні Сили, АТО.

В умовах збройного українсько–російського проти
стояння на східних кордонах України (зона проведення
антитерористичної операції (АТО)), все більшої
актуальності набуває комплекс проблем, пов’язаних із
функціонуванням військово–медичної служби нашої
держави. Військові дії продемонстрували як позитивні
риси, так і недоліки системи військово–медичного забез
печення, яка розбудовувалась у період незалежності
України. Окреслені питання чекають всебічної та
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об’єктивної оцінки, через що виникає необхідність
здійснити неупереджений аналіз еволюції української
військової медицини в контексті суспільно–політичних
процесів кінця ХХ – початку ХХІ ст.
Окреслена проблема – малодосліджена. Її окремі
аспекти охарактеризовані у працях українських істо
риків, політологів, військовослужбовців, з поміж яких
виокремимо дослідження В. Андронатія [1; 2; 3], М. Ба
дюка [4; 5; 6], В. Білого [7; 8; 9; 10], І. Гончаренка
[12], В. Жаховського [13; 14; 15], В. Паська [19],
О. Сохіна [25], І. Чижа [26] та ін. Основна мета статті –
охарактеризувати особливості становлення та розвитку
військово–медичної служи в Україні, визначити можливі
напрями її реформування.
Військова медицина – специфічна галузь загальної
медицини та охорони здоров’я, яка «становить систему
наукових знань (комплекс науково–практичних дисцип
лін) та напрямок практичної діяльності, що спрямовані
на зміцнення здоров’я особового складу збройних сил
в особливих умовах проходження військової служби,
попередження та лікування захворювань і травм в
цих умовах, а на період війни (бойових дій, збройних
конфліктів) і бойових уражень, з метою збереження
боєздатності військовослужбовців» [18, c. 46].
Зважаючи на те, що Україна успадкувала від СРСР
значний військовий потенціал, після відновлення
незалежності нашої держави виникла необхідність у
формуванні концептуальних засад розбудови власних
Збройних Сил, незмінним елементом якої була військова
медицина. З перших днів свого існування держава
спробувала сформувати законодавчу / нормативно–
правову базу діяльності медичних служб Збройних Сил
та інших структур сектора безпеки держави, цивільної
системи охорони здоров’я, починає здійснювати її
фінансове / ресурсне забезпечення «відповідно до
потреб медичного забезпечення війська та цивільного
населення» [11, c. 3–9].
В. Пасько упродовж 1991–2004 рр. виокремлює
три етапи розвитку української військової медицини.
Перший з них визначено як етап підготовки і початку
практичного становлення української військової меди
цини. Тривав він з листопада 1991 р. по листопад
1993 р. Головними складовими цього етапу, на думку
дослідника були «усвідомлення необхідності створення
в Збройних Силах нової організаційної структури
медичної служби; створення і затвердження концепції
реформування медичних військових формувань колиш
нього СРСР, що були дислоковані на території України,
та опрацювання шляхів практичної реалізації цієї
концепції» [18, c. 40–41].
Однак ученим при цьому не наводиться обґрун
тованого визначення верхньої межі першого етапу
(листопад 1993 р.). Нижня межа (листопад 1991 р.) теж
викликає певні сумніви, оскільки на її підтвердження
не наведено жодних аргументів. На нашу думку, більш
логічним і раціональним було б прийняття як початкової
точки відліку однієї з двох дат: 24 серпня 1991 р., коли
Верховна Рада України ухвалила Постанову «Про
військові формування на Україні» [20, c. 506], яка
підпорядкувала усі військові формування, дислоковані
на території республіки, Верховній Раді України, або
ж 6 грудня 1991 р., коли було ухвалено Закон України
«Про Збройні Сили України» [16, c. 108].
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Другий етап, за визначенням В. Паська, був доволі
коротким – з листопада 1993 р. до жовтня 1994 р.
На його думку, у вказаний період «продовжувався
процес утвердження української військової медицини.
Головною проблемою, яка вирішувалась у цей час, було
перманентне удосконалення організаційної структури
військово–медичної служби» [18, c. 42].
Точкою відліку для третього етапу, що цілком зако
номірно, учений вважає видання наказу Міністерства
оборони України №250 від 25 жовтня 1994 р., відповідно
до якого Центральне військово–медичне управління
Тилу Збройних Сил України реорганізовувалось у
Головне військово–медичне управління Генерального
штабу Збройних Сил України. Внаслідок цього військова
медицина була виведена з прямого підпорядкування
органам Тилу Збройних Сил України, а медичне забез
печення набуло статусу самостійного виду забезпечення
військ [18, c. 4–43].
Зрозуміло, що з огляду на час виходу праці (2005 р.)
у ній не відображено зміни у військово–медичній службі
Збройних Сил України, що відбувались упродовж
останнього десятиліття. З цих причин доцільно виокре
мити ще два періоди – четвертий (2004–2014 рр.) та
п’ятий, який розпочався після початку проведення АТО
на східних кордонах нашої держави.
Характеризуючи стан медичного забезпечення
особового складу Збройних Сил України, потрібно
відзначити, що упродовж 1991–2014 рр. він залишався
на доволі низькому рівні, про що свідчать численні
факти: прогресивно погіршувався стан здоров’я всіх
категорій військовослужбовців; зростали показники
захворюваності та працевтрат військовослужбовців;
збільшувалася кількість випадків травм з утратою
працездатності; залишалися практично зруйнованими
медичні підрозділи військових частин та з’єднань;
медичні підрозділи військових частин і з’єднань недос
татньо укомплектовувались персоналом відповідної
кваліфікації; медична апаратура й техніка медичних
підрозділів і лікувально–профілактичних закладів була
морально та фізично застарілою та ін. [2, c. 23].
Зважаючи на окреслені фактори, головна мета
реформування медичної служби Збройних Сил України
полягала у створенні сучасної, високоефективної,
економічно доцільної системи медичного забезпечення
Збройних Сил України, що повністю відповідала б її
завданням у мирний / воєнний час [13, c. 9]. Військова
медицина потребувала (а) висококваліфікованого
кадрового забезпечення та (б) законодавчого врегулю
вання відповідно до викликів сучасності.
В. Жаховський констатує, що на сучасному етапі
українського державотворення основним напрямом
кадрової політики медичної служби Збройних Сил
України повинно стати «створення оптимальної
професійної та ефективної організаційно–штатної
структури медичної служби Збройних Сил України,
залучення до реформування медичного забезпечення
та формування оптимальної системи охорони здоров’я
військовослужбовців, найбільш досвідчених фахівців
охорони здоров’я України, комплектування військово–
медичних закладів та органів управління медичної
служби ініціативними та компетентними кадрами,
які визнають необхідність якісних і структурних змін
у медичному забезпеченні та можуть впровадити їх
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у життя, безперервне удосконалення та оновлення
кадрового складу медичної служби, підвищення про
фесіоналізму та відповідальності керівного складу
медичної служби» [13, c. 9].
Певні кроки у цьому напрямі були зроблені уже
в 1990–х рр. Уже 19 серпня 1992 р. побачила світ
Постанова Кабінету Міністрів України «Про реформу
системи військової освіти», згідно з якою базовим
напрямом розвитку військово–медичної освіти проголо
шувалась інтеграція її з цивільною медичною освітою.
Також передбачалося: створити військово–медичне
відділення при Українському державному медичному
університеті на базі військових кафедр Київського
медичного інституту та Київського інституту вдоско
налення лікарів, що ліквідуються; передбачити форму
вання в структурі військово–медичного відділення при
Українському державному медичному університеті
наукового центру військової медицини; ліквідовувати
військові кафедри Донецького, Луганського, Терно
пільського та Чернівецького медичних інститутів та ін.
[23].
Згодом, 16 жовтня 1995 р. оприлюднено Постанову
Кабінету Міністрів України «Про створення Української
військово–медичної академії» [22], згідно з якою
передбачалося створення вищого військово–медичного
навчального закладу, включеного до сфери управління
Міністерства оборони України [23]. Відповідно до
спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України
і Міністра оборони України від 8 грудня 1997 р. «Про
цільову підготовку лікарів та помічників лікарів для
Збройних Сил України у вищих медичних навчальних
закладах» створено Відділення підготовки помічників
військових лікарів у Вінницькому медичному коледжі
ім. академіка Д. К. Заболотного (навчання здійснювалося
за чотирирічною програмою на базі неповної середньої
освіти) [23].
Після відновлення роботи в Українській військово–
медичній академії Науково–дослідного інституту
проблем військової медицини Збройних Сил України
(2013 р.), структура Академії набула завершеного
вигляду: навчальний відділ; відділ особового складу;
стройовий відділ; відділ виховної роботи; відділ
матеріально–технічного забезпечення; фінансово–еконо
мічна служба; Військово–медичний інститут; Науково–
дослідний інститут [3, c. 57].
Законодавче
забезпечення
сфери
військової
медицини України у період незалежності відбувалося
відповідно до завдань військово–медичної служби,
базовими із яких на сьогодні залишаються: 1. Органі
зація та проведення системи заходів з надання
медичної допомоги пораненим та хворим, їх лікування
з метою збереження життя військовослужбовців;
2. Організація і здійснення медичних заходів з метою
збереження боєздатності, зміцнення здоров’я особового
складу, запобігання виникненню і розповсюдженню
захворювань. 3. Проведення заходів щодо захисту
особового складу військ, медичних підрозділів, частин
і закладів від зброї масового ураження та вражаючих
факторів при руйнуванні потенційно небезпечних
об’єктів атомної та хімічної промисловості [18, c. 60–
65].
Сучасні дослідники відзначають, що на сьогодні
потребують затвердження основні регламентуючі
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документи мирного часу: «Положення з постачання
медичним майном Збройних Сил України»; «Поло
ження про органи управління медичним забезпеченням
Збройних Сил України»; «Положення про перепід
готовку і підвищення кваліфікації медичних фахівців
Збройних Сил України»; «Керівництво з медичного
забезпечення бойової підготовки військ»; «Положення
про медичну службу оперативного командування»;
«Методичні рекомендації з організації лікувально–
профілактичного забезпечення різних класів хвороб»
та ін. [24, c. 32]. Водночас в Збройних Силах України
немає єдиного затвердженого керівного документа щодо
управління медичним забезпеченням угруповань військ /
сил в особливий період [24, c. 32].
Додамо, що Українська держава немає й затверд
женої Військово–медичної доктрини. Тільки 20 травня
2015 р. відбулись парламентські слухання щодо
Військово–медичної доктрини у форматі пленарного
засідання Верховної Ради, за підсумками проведення
яких була ухвалена відповідна Постанова Верховної
Ради України [21]. На нашу думку, заслуговує на
увагу проект «Воєнно–медичної доктрини України»,
авторами якого виступили О. Шекера, Ю. Вотчер та
Ю. Киржнер. Проект передбачає покласти в основу
організації
функціонування
системи
медичного
забезпечення військ: збереження достатнього рівня
здоров’я населення країни як визначального фактора
боєготовності та боєздатності військових формувань
держави; наявність єдиних організаційних вимог
до методів профілактики, діагностики та лікування
поранених і хворих (загальнодержавні медичні стан
дарти, клінічні протоколи та військово–медичні стан
дарти); своєчасність, наступність і послідовність у
наданні медичної допомоги та лікуванні поранених і
хворих; розподіл єдиного лікувально–евакуаційного
процесу на низку послідовних взаємопов’язаних
заходів, що відповідають певним рівням надання
медичної допомоги, поєднаних з евакуацією поранених
і хворих за призначенням; єдине розуміння походження
і розвитку хвороби, єдине розуміння принципів
хірургічної та терапевтичної роботи у військово–
польових умовах; ешелонування та наближення
медичної допомоги, у тому числі спеціалізованої, до
пораненого (хворого) на основі використання сучасних
медичних технологій та скорочення кількості етапів
надання медичної допомоги; наступність у лікуванні
поранених і хворих на різних етапах евакуації:
обов’язкова наявність короткої, чіткої та послідовної
медичної документації, що дозволяє проводити
повноцінне сортування поранених, хворих і забезпечує
єдину систему лікування, так само як і послідовність
її на різних етапах евакуації; наявність єдиної школи і
єдиного погляду на методи профілактики та лікування
поранених і хворих на різних етапах медичної евакуації
одного евакуаційного напрямку; територіальний прин
цип у рамках єдиного медичного простору країни;
відносну автономність, високу мобільність сил та
засобів медичної служби Збройних сил та інших
структур сектора безпеки держави, цивільної охорони
здоров’я та ін. [11, c. 3–9].
В. Пасько справедливо зауважує, що медична
служба може ефективно виконувати свої основні
функції тільки при адекватних організаційних змінах
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відповідно до зростаючої мобільності військ, збільшеної
маневреності бойових дій. Водночас, забезпечення
своєчасності, безперервності й послідовності в прове
денні лікувально–евакуаційних, санітарно–гігієнічних
і протиепідемічних заходів досягається оснащенням
медичних підрозділів, частин і закладів сучасним облад
нанням, підвищенням їх мобільності, компактності,
застосуванням нових медичних технологій, препаратів,
одноразового інструментарію та ін. Матеріально–
технічне забезпечення медичних підрозділів повинно
удосконалюватися в напрямі можливості організації їх
роботи «з ходу», під час короткотермінових зупинок з
незначним часом на розгортання [18, c. 53].
Розгортання навесні 2014 р. агресії проти України
з боку Російської Федерації під прикриттям «народних
республік» поставило нашу державу і її Збройні
Сили перед обличчям найсерйознішої кризи за всі
роки незалежності. Адекватною відповіддю стало
оголошення 14 квітня 2014 р. початку АТО, зона якої
охопила Донецьку, Луганську області та Ізюмський
район Харківської області. Участь в АТО приймають як
правоохоронні органи, так і Збройні Сили України, а із
«поліцейської» акції вона переросла у повномасштабні
бойові дії – знову ж таки, «завдяки» активному і
безпосередньому втручанню Росії. Величезна роль у
таких умовах належить медичному забезпеченню військ
(сил), задіяних в операції.
Стан медичного забезпечення військ (сил), що
залучені до участі в АТО, оцінюється по–різному, і часто
ці оцінки діаметрально протилежні – від запевнень
деяких посадових осіб про бездоганну організацію
цього забезпечення до звинувачень з боку певних
громадських організацій у повній руйнації системи
державного медичного забезпечення й реалізації
його тільки й виключно силами волонтерів [17]. Для
надання допомоги пораненим була мобілізована вся
медична служба ЗСУ – близько 1500 осіб (у тому
числі 245 лікарів). Однак окреслена проблема вимагає
ґрунтовного дослідження, зважаючи на е, що структури
мирного часу не відповідали вимогам оперативного
надання допомоги у польових умовах.
Таким чином, відновлення незалежності українсь
кої держави започаткувало нову сторінку в історії
військово–медичної служби України. У її розвитку
виокремлено п’ять періодів, що пов’язано із законо
давчими новаціями у сфері військової медицини
та суспільно–політичними процесами у нашій
державі. Упродовж 1991–2014 рр. стан медичного
забезпечення особового складу Збройних Сил України,
залишався на доволі низькому рівні, через низку
об’єктивних та суб’єктивних факторів (погіршення
стану здоров’я всіх категорій військовослужбовців;
зростання показників захворюваності та працевтрат
військовослужбовців; збільшення кількості випадків
травм з утратою працездатності; руйнація медичних
підрозділів військових частин та з’єднань; недостатня
укомплектованість військових частин персоналом
відповідної кваліфікації; фізично застаріла медична
апаратура й техніка медичних підрозділів і лікувально–
профілактичних закладів). Водночас Українська дер
жава потребує якнайшвидшого схвалення Військово–
медичної доктрини, особливо в період проведення
АТО.
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Military service in Ukraine: development, features
of the functioning and possible directions for reform
The main tendencies of formation of military medical service in Ukraine the
analyzed. The main stages in its development are singled out; attention is focused on their
features. It was noted that during 1991–2014 the state of health care of the personnel of
the Armed Forces of Ukraine remained at a rather low level, due to a number of objective
and subjective factors, which forced the state authorities to carry out appropriate reforms.
The successes of the Ukrainian state in creating the optimal professional and effective
organizational and staff structure of the medical service of the Armed Forces of Ukraine
are described. It is proved that despite the efforts of officials of all levels to form the
relevant legislative / regulatory framework for the activities of the medical services of the
Armed Forces, as well as to reform the system of military education, the state of medical
care of the personnel of the Ukrainian Army is still rather low.
Keywords: Military Medical Service, Military Medicine, Military Medical
Education, Military Medical Doctrine, Armed Forces, Anti–terrorist operations.
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Антифашистський рух опору в Україні
крізь призму історичної антропології
Проаналізовано стан висвітлення історії антифашистського руху Опору
в Україні через призму історичної антропології. Зазначено, що історична
антропологія є одним з найперспективніших напрямів подальших досліджень з
історії народної боротьби проти окупантів. Дослідження в цій галузі розпочали
ще радянські історики, які вивчали повсякденність, матеріально–технічне і
медичне забезпечення, культурно–освітню діяльність в партизанських загонах.
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Їх справу продовжили сучасні вітчизняні науковці. Підкреслено, що у ХХ і
ХХІ ст. зросло значення аудіовізуальної передачі інформації (кінематограф,
телебачення, картографія, образотворче і плакатне мистецтво, фотографія).
Виникла аудіовізуальна антропологія, в рамках якої історична реальність
почала переосмислюватися з позицій аудіовізуального сприйняття. З’ясовано,
що в Україні вже розпочалася активна розробка нового феномену. Об’єктами
дослідницького інтересу вже стали пісенна творчість і антифашистський
фольклор, фотодокументи, карти, бофони, нагороди, плакати, поштівки,
ксилографії, передсмертні листи, графіті на тюремних стінах тощо. У рамках
«антропологічного повороту» найкраще опрацьованими залишаються питання,
пов’язані з діяльністю радянських партизанів та вояків УПА. Ґрунтовне
висвітлення крізь призму історичної антропології Армії Крайової, єврейського
Опору, цивільного спротиву залишається справою майбутнього.
Ключові слова: історіографія, історична антропологія, аудіовізуальна
антропологія рух Опору.

Характерною ознакою вітчизняної науки ХХІ ст.
став поворот до антропоцентризму з його увагою не до
суспільств і держав, а безпосередньо до самої людини,
оскільки окрім писаної історії Другої світової війни
функціонує ще й історія окремих учасників та свідків
тогочасних подій. Отже, перспективним напрямом
подальших досліджень з історії руху Опору нині постає
історична антропологія, визначальними ознаками якої
є міждисциплінарність, перехід від історії подій до
історії особистості, погляд на історичні явища з точки
зору учасників, фокусування на міжособистісній і
міжгруповій взаємодії, дослідження повсякденності,
соціальних практик, менталітету, психології і моделей
поведінки, стратегій виживання, усної, локальної
і гендерної історії. Дуже точно висловила суть
антропологізації І. Грідіна: «Антропологізація історії,
у тому числі й Другої світової війни, пояснюється
прагненням віддати належне основному чиннику будь–
якої війни – людині» [9, с. 184].
У таких дослідженнях на перший план виходить
особистість, її почуття, самосприйняття та мотивація.
За словами Н. Яковенко, «не війна, а гама свідчень
про війну; не інститути й форми влади, а уявлення
про владу та своє їй підпорядкування; не церква, а
сприйняття віри та прояви побожності; не вчинки, а
клубок мотивацій і намірів довкола вчинків» [8, с. 22].
Такий підхід робить цікавими не лише визначних, а
й звичайних людей, дає можливість брати до уваги
багато окремих людських доль [23, с. 14]. Таким чином,
історичні події реконструюються не лише через візію
укладача документа або дослідника, що його вивчає,
(тобто, «ззовні»), а й поглядом учасника, свідка подій
(тобто, «зсередини»). Це збагачує джерельну базу та
сприяє на основі порівняльного аналізу архівних джерел
та свідчень очевидців відтворенню об’єктивної картини
подій.
Не можна сказати, що в СРСР антропологічний
підхід цілком відкидався, але він і не був у центрі
уваги. Навіть у питаннях повсякденності дослідникам
доводилося
відшуковувати
ідеологічну
складову,
заявляючи, що, попри постійні злигодні і поневіряння,
антифашисти жили так, як личить радянським людям.
В. Кучер присвятив окремий підрозділ своєї монографії
побуту, господарському і культурному життю на
території партизанських країв і зон [22, с. 122–137].
Серед іншого, він описав способи будівництва
партизанських жител; принципи розміщення загонів на
стоянках, їх укріплення та охорони; діяльність тилових
і господарських підрозділів, заготівельних команд;
участь партизанів у польових роботах та закладання
ними продовольчих баз; роботу побутових майстерень
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і сільськогосподарських підприємств; медичне обслу
говування й організацію гігієни; культурно–освітню
роботу і художню самодіяльність.
Значну частину своєї монографії присвятив «збере
женню соціалістичних норм громадського і сімейного
побуту» сільського населення окупованих територій
А. Залеський [18]. М. Петров, М. Дудко, Н. Маєвська і
Д. Скрипниченко описали організацію і роботу медичної
служби в партизанських загонах, роль «Великої
землі» в евакуації поранених, постачанні кадрами та
медикаментами [34; 24; 38; 15].
Серед останніх українських праць, слід відзначити
дисертацію А. Данілової, в якій авторка вперше
спробувала охопити весь спектр повсякденних умов
життя радянських партизанів: їх житлові умови,
забезпечення продовольством та обмундируванням,
суспільно–політичне життя, санітарно–гігієнічну та
санітарно–профілактичну ситуацію в загонах, умови
лікування в партизанському шпиталі, приватну сферу
і дозвілля людей, гендерні і міжособистісні стосунки
в колективі [12]. Складнішим, через обмеженість
джерельної бази, але не менш важливим завданням
майбутнього є всебічне висвітлення повсякденності
підпільників.
Значним кроком уперед у розробці антропологічної
історії міського населення, в тому числі і руху Опору,
стали книги українських істориків А. Скоробогатова,
В. Бубнова, В. Постолатія, А. Слоневського та
Л. Яценка, М. Слободянюка та О. Лисенка [37; 40; 35;
4; 39], колективна праця «Запорізький рахунок Великій
війні» [19]. З цих праць можна дізнатися про різні
аспекти повсякденного життя підпільників.
На жаль, поки Україні бракує таких досліджень
щодо сільської місцевості та багатьох інших аспектів
антропологічного напрямку. Винятком є праці О. Пере
хреста, особливо важливою з яких є його монографія
«Українське село в 1941–1945 рр.: економічне та
соціальне становище». У ній автор розглянув особ
ливості сільського життя в освітній, культурній,
релігійній, побутовій, медичній, господарській та
інших сферах, висвітлив роль сільського населення в
антифашистській боротьбі [30; 31; 32; 33].
Однією з унікальних і найцікавіших сторінок
повсякденної історії УПА є спорудження криївок та
бункерів. Розпочата в цьому напрямку робота [42;
29] має дати відповіді на питання про авторство й
особливості архітектури цих укриттів, типологію
різного роду схованок, їх внутрішній простір і його
функціональне призначення, способи освітлення,
каналізації та вентиляції, психологічні особливості
тривалого існування у замкненому приміщенні. Про
обмундирування, амуніцію та озброєння вояків УПА
написали О. Дергай і Ю. Довган [13; 14]. Аналогічні
сучасні розвідки необхідні і щодо представників
радянського, польського, єврейського рухів Опору, що
мали власні особливості в уніформі, відзнаках, видах
зброї, будівництві різного роду споруд.
У межах «антропологічного повороту» від
макроісторії до історії пересічної людини відбувається
і так званий «візуальний поворот» (точніше –
аудіовізуальний) – поняття, що виникло у культурології
й уже з’явилося в історичний науці. Зростання значення
і поява масових способів аудіовізуальної передачі
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інформації (кінематограф, телебачення, картографія,
образотворче і плакатне мистецтво, фотографія) сприяли
формуванню нового виду історичних джерел – аудіо
візуальних. Історична реальність почала переосмис
люватися з позицій аудіовізуального сприйняття,
в контексті історії образів. Виникла аудіовізуальна
антропологія.
Антропоцентричний
підхід
зробив
аудіовізуальне джерело не менш важливим, ніж джерело
текстуальне. Адже воно репрезентує один з небагатьох
способів дослідження важковловимих аспектів соціаль
ного життя. При роботі з аудіовізуальним джерелом
завдання дослідника полягає у реконструкції історичної
реальності на основі оцінки образу, закладеного у
джерело. Складність роботи з такими джерелами
полягає в тому, що їх сприйняття ґрунтується не на
логіці, а на чуттєвому досвіді.
Образний асоціативний ряд значною мірою форму
вався під впливом візуальних образів засобів масової
інформації, мистецтва, наочної пропаганди: телебачення,
кінофільмів, театральних постановок, живопису, фото
графій, поштівок, плакатів, карикатур, зустрічей з
ветеранами. Вплив візуальних образів на формування
історичної пам’яті про війну і рух Опору – актуальна і
перспективна тема, яка поки що не знайшла належного
висвітлення у вітчизняному історіописанні.
Осмислення нового феномену в науковому середо
вищі, вироблення відповідних методологічних підхо
дів зайняли певний час і розробка цієї тематики в
Україні уже робить перші вдалі кроки [17; 10; 43;
25]. В «Архівах окупації…» та нещодавно виданій
«Ілюстрованій історії Києва» є сторінки, присвячені
радянському підпіллю та самостійницькому рухові
[2, с. 713–740; 20]. Першими помітними успіхами у
цій царині стали чудові ілюстровані видання з історії
українського руху Опору: «Українська Повстанська
Армія. Історія нескорених», «Армія безсмертних.
Повстанські світлини», «Бофони: грошові документи
ОУН і УПА» та «УПА–«Захід» у фотографіях» [21; 1;
42; 3; 27]. В останній з цих книг Н. Мизак опублікував
понад півтори тисячі повстанських світлин, зібраних
ним упродовж двадцятирічної пошукової праці. Кожна
фотографія фотоальбому забезпечена анотаціями про
рік і місце народження повстанця, дату його загибелі,
псевдо.
Автори виданої в Чехії збірки «Українська
Повстанська Армія інакше» дослідили творчість
повстанських поетів, нагороди УПА, архітектуру
українського Резистансу, образ українських повстанців
у сучасній художній літературі. У вступному слові до
цього видання зазначається: «Досліджуючи історію
УПА… легенду чи дійсність… слід шукати у фольклорі,
музиці, пісні, в образотворчому мистецтві, в архітектурі,
побутовій культурі, а також у соціології, видавничій
справі» [41].
У згаданому виданні також представлена і графіка
Ніла Хасевича. Цей художник і вояк УПА фактично
створив візуальний образ УПА. Він був автором
безлічі агітаційних плакатів, поштівок, ксилографій,
журнальних ілюстрацій і карикатур. Саме Хасевич
розробив дизайн нагород УПА. З творчістю художника
можна ознайомитися в ілюстрованих альбомах [7;
28], а 103 оригінали його гравюр у 2008 р. передані
на зберігання до Національного музею історії України
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періоду Другої світової війни. Наукова розробка його
життєвого і творчого шляху ще далека від завершення
[11; 36; 16].
Продовжуючи студії в аудіовізуальному напрямку,
необхідно також докласти зусиль для наукового аналізу
пісенної та поетичної творчості радянських партизанів,
вояків Армії Крайової, єврейського Опору. Спеціальною
темою могли б стати передсмертні листи, записки,
графіті на тюремних стінах, що їх писали засуджені
на ув’язнення або смерть антифашистів. Ці написи є
цінним джерелом для вивчення мотивації учасників
руху Опору, особливостей їхнього патріотизму, також
вони зосереджують увагу на особистих якостях
партизанів і підпільників. Першими серед сучасних
істориків зробили крок у цьому напрямку Т. Вронська й
О. Лисенко [5]. Вони вперше у вітчизняній історіографії
обрали за об’єкт дослідження написи на стінах в’язнів
нацистських тюрем – унікальний комплекс джерел
періоду Другої світової війни. Н. Мизак у своїй
науково–популярній роботі [26] здійснив аналіз не
тільки пісенної творчості членів ОУН і УПА, а й їх
поезії, листів, публіцистики, колядок, малюнків, марок,
вишивок та сувенірів. Завдяки матеріалам етнографічних
експедицій студентів Національного педагогічного
університету імені М. Драгоманова на Прикарпаття
зібрано колекцію українських народних пісень про
національно–визвольний рух 40–50–х рр. ХХ ст. [6].
Таким чином, одним з важливих і перспективних
напрямів подальших досліджень з історії руху Опору
можна вважати історичну антропологію. Радянські
історики доволі багато уваги приділили дослідженню
побуту, господарського і культурного життя на території
партизанських країв і зон. Були описані способи
будівництва партизанських жител; принципи розміщення
загонів на стоянках, їх укріплення та охорони; діяльність
тилових і господарських підрозділів, заготівельних
команд; участь партизанів у польових роботах та
закладання ними продовольчих баз; робота побутових
майстерень і сільськогосподарських підприємств; медич
не обслуговування й організація гігієни; культурно–
освітня робота і художня самодіяльність. Побачили світ
і праці, присвячені «збереженню соціалістичних норм
громадського і сімейного побуту» сільського населення
окупованих територій, питання організації лікування
поранених і хворих в умовах партизанських рейдів,
медичної евакуації, санітарно–протиепідемічної та про
філактичної діяльності.
Помітним кроком уперед можна назвати наукову
розробку спорудження криївок та бункерів вояками
УПА. Розпочата в цьому напрямку робота дає відповіді
на питання про авторство й особливості архітектури цих
укриттів, визначає типологію різного роду схованок, їх
внутрішній простір і його функціональне призначення,
способи освітлення, каналізації та вентиляції, психо
логічні особливості тривалого існування у замкненому
просторі. Проведення аналогічних досліджень необхідне
і щодо представників радянського, польського, єврейсь
кого рухів Опору, що мали власні особливості у будів
ництві різного роду споруд.
Поява аудіовізуальних способів передачі інформації
(а відповідно, і перевага образних чинників сприйняття,
пам’яті, мислення, творчості, поведінки людей) під
штовхнула істориків до поглибленого вивчення цих
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явищ. Вплив візуальних образів на формування
історичної пам’яті про війну і рух Опору – актуальна і
перспективна тема, яка поки–що не знайшла належного
висвітлення у вітчизняній науці. Осмислення нового
феномену в науковому середовищі, вироблення відпо
відних методик зайняли певний час, але в Україні вже
розпочалася активна розробка цієї тематики. Об’єктами
дослідницького інтересу вже стали фотодокументи,
карти, бофони, нагороди, плакати, поштівки, ксилографії
тощо. Продовження студій в аудіовізуальному напрямі,
дасть змогу також проаналізувати пісенну та поетичну
творчість радянських партизанів, вояків УПА та Армії
Крайової, єврейського Опору.
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Anti–fascist Resistance movement in Ukraine through the prism
of historical anthropology
The article attempts to analyze the state of coverage of the history of the anti–
fascist Resistance movement in Ukraine through the prism of historical anthropology.
It is noted that historical anthropology is one of the most promising directions for
further research on the history of the people’s struggle against the occupiers, since
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it transfers the attention of scientists from the history of events to the history of
personalities, focuses on interpersonal and inter–group interaction. Studies in
this area were begun by Soviet historians who studied everyday life, material and
medical support, cultural and educational activities in partisan detachments.
Their business was continued by modern domestic scientists. It is emphasized that
in the 20th and 21st centuries the importance of audiovisual information transfer
(cinema, television, cartography, graphic and poster art, photography) increased.
There was an audiovisual anthropology, within which historical reality began to be
reinterpreted from the standpoint of audiovisual perception, in the context of the
history of images. It is established that active development of a new phenomenon has
already begun in Ukraine. Objects of research interest have already become song
writing and anti–fascist folklore, photo documents, maps, bophones, awards, posters,
postcards, woodcuts, death letters, graffiti on prison walls etc. In the framework of the
«anthropological turnaround» issues related to the activities of the Soviet partisans
and the UPA soldiers are better studied. Detailed coverage through the prism of the
historical anthropology of the Armia Krajowa, the Jewish Resistance, civil resistance
remains a matter of the future.
Keywords: historiography, historical anthropology, audiovisual anthropology,
Resistance movement.
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Відродження виноградарства України
в 1944–1947 роках
Проаналізовано стан виноградних насаджень УРСР в передвоєнний
(1940 р.) та в післявоєнний (1945 р.) періоди. Висвітлюються заходи щодо
відродження виноградарства Української РСР в 1944–1947 рр. Досліджено
науково–дослідну роботу з виноградарства Цюрупинської науково–дослідної
станції виноградарства та освоєння Дніпровських пісків.
Ключові слова: виноградарство, сорти винограду, прищеплені та
кореневласні виноградники, Цюрупінська науково–дослідна станція.

Виноградарство України в роки 2–ї Світової війни
значно постраждало від окупації земель фашистськими
загарбниками: великі площі були знищені в період
воєнних дій, а частина виноградників, залишаючись
довгий час без догляду, загинула; зруйновано велику
кількість виноробних підприємств. Тому в післявоєнний
період перед державою стояли завдання щодо
відтворення та подальшого розвитку виноградарства, як
галузі агропромислового комплексу, що має величезне
господарське значення.
Вивчення історичного розвитку виноградарства
Української РСР в 1944–1947 рр. є достатньо
малодослідженим питанням. Окремі аспекти історії
виноградарства цього періоду висвітлені в працях
О. Г. Перехреста [3; 4] та О. П. Канєвського [2].
Мета статті полягає у дослідженні становлення
виноградарства УРСР в 1944–1947 рр, як однієї з
перспективних галузей сільського господарства держави.
Виноградарство в Українській РСР до 1941 р.
займало одне з перших місць в Радянському Союзі,
а саме 86,8 тис. га (біля 20% від загальної площі
виноградників по Радянському Союзі). Це зумовлено
тим, що на всій території України за природними
умовами можлива культура виноградної лози (при
доборі відповідних сортів, ґрунтів, експозиції).
Для винограду найбільш сприятливі умови в
південній і південно–західній частині країни, де були
зосереджені основні площі виноградних насаджень
(табл.1).
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Таблиця 2

Таблиця 1

Угіддя земельного фонду по областях УРСР
на 01.01.1945 р.

Розміщення площ виноградників
на території УРСР станом на 1940 р.
№

Область

Площа
га

%

№

%

тис.
га

%

Київська

4077,3

7,38

0,2

0,26

2

Чернігівська

3144,5

5,69

–

–

3

Житомирська

2985,8

5,41

–

–

4

Вінницька

2753,1

4,99

2,0

2,63

5

Кам’янець–Подільська 2052,0

3,72

0,2

0,26

6

Сумська

2425,5

4,39

–

–

7

Полтавська

3424,8

6,20

0,1

0,13

8

Харківська

3144,4

5,69

0,2

0,26

9

Ворошиловградська

2667,5

4,83

0,2

0,26

10

Сталінська

2610,8

4,73

1,5

1,97

11

Дніпропетровська

3171,0

5,74

1,4

1,84

12

Запорізька

2669,8

4,83

4,7

6,18

13

Кіровоградська

2384,3

4,32

0,2

0,26

14

Миколаївська

1932,9

3,50

5,0

6,57

15

Одеська

2712,8

4,91

32,3

42,44

16

Херсонська

2511,5

4,55

4,9

6,44

17

Волинська

1909,7

3,46

–

–

18

Дрогобицька

1016,7

1,84

–

–

19

Ізмаїльська

1093,4

1,98

22,9

30,09

20

Львівська

1075,4

1,95

–

–

21

Ровенська

1943,8

3,52

–

–

22

Станіславська

1392,8

2,52

–

–

23

Тернопільська

1353,5

2,45

0,1

0,13

24

Чернівецька

769,6

1,39

0,2

0,26

55222,9 100,00 76,1

100

Ізмаїльська

31761

36,59

2

Одеська

30062

34,63

1

3

Миколаївська

5804

6,69

4

Запорізька

5694

6,56

5

Херсонська

5328

6,14

6

Дніпропетровська

1991

2,29

7

Вінницька

1872

2,16

8

Сталінська

1463

1,69

9

Інші

2825

3,25

Всього по УРСР

86800

100,00

Закарпаття

4000

Крим

13760

____________
Примітка. Дані таблиці підготовлені за матеріалами [3].

За роки другої світової війни виноградарству
УРСР було нанесено великої шкоди. Значні площі
виноградників були знищені, насадження були сильно
розріджені і запущені, тому в перші післявоєнні
роки вони давали дуже низькі врожаї. Були знищенні
цінні виноградні розсадники, а більшість маточників
американських лоз була викорчувана. В 1945 р. на
території УРСР збереглось виноградників площею
76,1 тис. га (табл.2).
Виноградарство УРСР, яке значно виросло за останні
десятиріччя перед 2–ю світовою війною, в результаті
німецької окупації значно впало і володіло наступними
негативними рисами:
1. В значній кількості загинули молоді насадження
періоду 1940–1941 р.; ті які з них вціліли мали великий
процент випаду кущів.
В результаті поганого догляду спостерігався великий
процент випаду кущів на старих виноградниках з
цінним європейським асортиментом. В середньому
випад кущів на цих виноградниках досягав 15–20%.
2. За час окупації повністю припинила діяльність
мережа виноградних розсадників, які були організовані в
1941 р., вивезений чи розкрадений створений, потрібний
для щеплення інвентар.
3. Асортимент винограду в Україні був досить стро
катий і відзначався переважанням в ньому низькоякісних
сортів гібридів (близько 80%), які в порівнянні з євро
пейськими сортами давали у декілька нижчий урожай
низької якості.
4. Промислові виноградники південних областей
УРСР нараховували десятки європейських сортів вино
граду, більша частина яких були нестандартними та
їх асортимент не враховував особливості ґрунтових та
природно–кліматичних зон і районів [6].

Області
тис. га

1

84

Під вино
градниками

Всього

Всього

___________
Примітка. Дані таблиці підготовлені за матеріалами [4; 10].

Відновлення зруйнованих виноградників почалося
ще в дні війни у міру звільнення окупованих
районів. Перед виноградарями на цей період стояли
завдання: корінна зміна асортименту виноградних лоз;
організація розсадницької мережі; капітальний ремонт
виноградних площ. Радою Народних Комісарів УРСР
був розроблений проект відновлення та розвитку
виноградарства на 1944–1947 рр., згідно якого було:
– намічена висадка великих площ технічних сортів
винограду в колгоспах УРСР площею 6600 га;
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– запропоновано провести спеціалізацію виноград
них районів відповідно до виробництва марочних вин та
шампанського;
– передбачено зосередження виноградних колгосп
них розсадників в місцях повністю забезпечених водою
для поливу шкілок; з метою ліквідації перевезення
щеплених лоз, в цих місцях проектується і закладка
маточників щеплених лоз [5].
На виконання цих завдань РНК УРСР ухвалила
Постанову від 27 червня 1944 р. «Про відбудову і
дальший розвиток виноградарства Української РСР».
Крім заходів і термінів по приведенню в нормальний
агротехнічний стан запущених виноградних насаджень,
пошкоджених під час окупації, в цій постанові було
передбачено значне розширення площ під виноградними
насадженням, створення мережі розсадників та
збільшення площ маточників американських лоз,
затверджено стандартний асортимент сортів винограду,
виділені райони спеціалізації щодо виробництва
марочних столових вин, шампанських виноматеріалів,
коньяків, райони столового винограду [2].
Виробництво столового винограду високої якості
повинні були забезпечувати Ізмаїльська, Одеська, Мико
лаївська, Херсонська (особливо на Нижньодніпровських
пісках) і Запорізька (особливо біля м. Осипенко) області.
Придністровські (Овідіопольський, Бєляєвський,
Гросулівський) та розташовані з ними райони Одеської
області повинні були забезпечувати одержання
марочних столових вин з сортів Рислінг, Аліготе,
Каберне, Трамінер та ін.; райони Херсонської області,
розміщені на правому березі Дніпра, в його нижній
течії (Бериславський, Херсонський райони) – марочні
білі вина з сортів Рислінг, Аліготе, Піно Шардоне, а
Каховський піщаний район – марочні червоні вина.
Базу для виробництва шампанського в Україні стано
вили південно–західні райони Одеської області (Гросу
лівський, Роздільнянський, Цебриківський райони).
а також придністровські райони Вінницької області
(Могилів–Подільський,
Ямпольський,
Яришівський
райони). В східній частині республіки – в Сталінській
області на карбонатних ґрунтах Артемівського, Слов’ян
ського, Костянтинівського, Краматорського, Ямського,
Лиманського районів отримували добрі шампанські
виноматеріали із сортів Піно Шардоне, Піно фран,
Трамінер, Совіньон, насадження яких закладались там у
відповідності з рішенням Раднаркому УРСР.
Для виробництва коньяків виділена група західних
районів Одеської області: Фрунзівський, Котовський,
Красноокнянський, Балтський і Піщанський [1].
Постановою РНК УРСР були накреслені конкретні
шляхи поліпшення сортового складу виноградних насад
жень в Україні: завезення з сусідніх республік цінних
сортів (Піно фран, Піно Шардоне, Трамінер і інше) і
створення їх маточників, заборона садіння гібридів.
Здійснювалось розширення існуючих і будівництво
нових виноробних підприємств (винзаводів, підвалів,
вин пунктів і інше). З метою концентрації керівництва
процесом вирощування й переробки винограду в складі
Наркомату харчової промисловості було організовано
Головне управління виноробної промисловості (з
чотирма трестами: Одеським, Херсонським, Сталінсь
ким й Ізмаїльським), якому підпорядкувались 20 вино
градарських радгоспів інших наркоматів і трестів [2].
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Освоєння під виноградники нових земельних
масивів, добір і покращення сортового складу та
розробки агротехніки, яка б забезпечувала одержання
високих і сталих врожаїв винограду в колгоспах УРСР
вимагала науково–обґрунтованого вирішення питань та
зумовила прийняття низки урядових заходів.
Постановою РНК УРСР №678 «Про відновлення
діяльності сільськогосподарських науково–дослідних
установ Наркомзему УРСР» від 17 червня 1944 року
було відновлено діяльність Українського науково–дослід
ного інституту виноградарства ім. Таїрова (м. Одеса) [8,
арк. 141–142].
Постанова РНК УРСР №1725 «Про організацію
науково–дослідної роботи з виноградарства на Цюру
пинській науково–дослідній станції з освоєння пісків
Нижнього Дніпра» від 22 грудня 1944 р. зобов’язала
Наркомземсправ УРСР організувати при Цюрупинській
науково–дослідній станції відділ виноградарства з сек
ціями (агротехніки, селекції та сортовивчення, розсад
ництва), технологічною лабораторією. На відділ вино
градарства покладались такі завдання:
а) розробка агротехніки по одержанню високого
врожаю винограду в колгоспах кореневласних та при
щеплених виноградників;
б) вивчення нових земельних масивів, найбільш
придатних для закладки виноградників у колгоспах;
в) встановлення раціональних площ живлення та
системи обрізки виноградних кущів;
г) розробка питань по боротьбі з шкідниками та
хворобами виноградних насаджень;
д) вивчення питань механізації робіт по виногра
дарству;
е) сортовивчення, покращення наявних та виведення
нових сортів винограду;
ж) встановлення способів прискореного розмножен
ня дефіцитних сортів винограду;
з) розробка техніки виробництва в умовах колгосп
ного виробництва [7, арк. 27–30].
Крім того, на Цюрупинську науково–дослідну стан
цію покладалось агротехнічне керівництво колгоспними
виноградними розсадниками по всіх областях УРСР.
Наркомземсправ УРСР не пізніше 1 серпня 1945 р.
зобов’язаний був організувати в областях 6 опорних
пунктів Цюрупинської науково–дослідної станції, з них
2 в районах кореневласних і 4 в районах прищеплених
виноградників.
Для розробки питань агротехніки, селекції, сорто
вивчення, а також технічної переробки винограду при
станції організовувалась науково–експериментальна база
з виноградарства на якій необхідно було провести
насадження виноградників стандартних та інших
перспективних для районів УРСР сортів, які в
подальшому використовувались як маточні насадження
та передбачено закладання виноградного розсадника.
Для організації експериментальної бази Цюрупінській
станції було передано земельну ділянку радгоспу ім.
Фрунзе, розташовану на території Велико–Копанської
сільської ради, Цюрупинського району площею 316.7 га,
при цьому завдання , яке стояло перед ними – закласти
виноградник на площі 100 га, в т.ч.: в 1946 р. – 30 га і в
1948 р. – 40 га.
Для виконання передбачених заходів Цюрупінську
науково–дослідну станцію забезпечили потрібною

85

кількістю виноградних чубуків таких сортів: Шаола
Лора, Шаола рожевий, Шаола мускатний, Мускат
Гамбурзький, Сансо, Карабурку, Чауш, Жемчуг Сабо,
Королева виноградників, Каберне–Совиньйон, Ріслінг,
Аліготе, Піноблан, Сапераві, Трапінер, Мускат білий,
Мускат рожевий, Педро–Хіпенес, Піно–Грі, Лідія;
виділили в 1945 р. потрібне обладнання і транспортні
засоби; протягом 1945–1947 рр. здійснили будівництво
на станції лабораторії, теплиці, виноробці з винним
льохом та інші необхідні для станції будівлі; для
виконання робіт на експериментальній базі виділили
35 голів коней та для організації допоміжного
господарства – 20 корів і 100 овець [9, арк. 1–9].
Висновки. Становлення виноградарства УРСР в
1944–1947 рр. здійснювалось на основі прийнятих
урядових постанов РНК УРСР. Впродовж цього періоду
в республіці були виконані великі за обсягами роботи
по відродженню виноградарської галузі, організації
державних і колгоспних виноградарських господарств і
виноградних розсадників та відновленню виноградних
насаджень. Але приріст площ виноградників, які
були закладені в ці роки можна вважати недостатнім,
оскільки в зв’язку з випаданням старих площ гібридів
прямих виробників, збільшення площі виноградників не
була досягнута. Умови воєнного часу, дезорганізована
мережа виноградних розсадників, запущеність маточних
підщепних лоз, відсутність спеціалістів та спеціальної
техніки в цій галузі не дали можливості повністю
втілити в життя проект РНК УРСР по відродженню
виноградарства.
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«Карикатурні війни» в освітянській пресі УРСР
доби «відлиги» (1953–1964 роки) (Ч.9)
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
науково–дослідної роботи кафедри культурології ПНПУ імені В. Г. Короленка
«Регіональні виміри повсякденної культури України XVIII–XX століть».
Ключові слова: повсякдення, міжнародна політика, карикатура, вища
педагогічна школа, десталінізація.

Кількість карикатур на міжнародну тематику у
«Радянській освіті» на початку 1960–х демонструвала
тенденцію до зниження. Можливо, ідеологи втрачали
інтерес до подібної «зброї масового враження».
У 1962 р. з перервою у два місяці, у травні, до
дня більшовицької преси побачила світ робота
Є. Пружансього «Не сховатись!». Вона була присвячена
рупору пропаганди – газеті «Правда» [1]. На малюнку
було зображено кімнату з величезним столом
посередині. На ньому лежали розкидані банкноти
та перев’язані пачки грошей, котилися у різні кінці
столу з неохайно насипаної кучі монети. Навколо
столу зібралися люди неоднозначної зовнішності.
Двоє сиділи спинами до глядача на передньому
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плані у дорогих чорних і білих костомах в окулярах,
закриваючи обличчя руками, на яких на кожному пальці
було видно по перстню. З іншого боку столу чоловік
з гримасою на обличчя намагався закрити штори,
крізь які пробивалося сонячне проміння. На самому
сонячному дискові, що виднівся у вікні, прочитувалася
назва періодичного видання «Правда». У протилежному
від вікна куті спиною до сонця стояв переляканий
військовий у формі. Озираючись на спроби колеги
закрити сонячний потік, він намагався простирадлом
затулити алегоричну фігуру, що стояла над компанією.
Умовне зображення «Холодної війни» мало вигляд
сніговика з гордо піднятим носом, у німецькій касці зі
свастикою на ній та атомною боєголовкою на плечі,
яку істота підтримувала лівою рукою. Від проміння
«Правди» крижаний велетень почав уже танути. Хоча
й залишався стояти із незворушним виразом обличчя.
Це не перша робота карикатуристів, присвячена газеті.
Десять років до того, у жовтні 1952 р., М. Славський
так само доводив освітянам, що «Вороги миру бояться
правди» [2]. Однак, тоді можна було провести бодай
найменші паралелі з подіями з внутрішнього та
зовнішньополітичного життя, зображеними на шаржі.
Робота Є. Пружанського була, скоріше за все, виключно
величальною: жоден із зображених на ній чоловіків
не має фізіологічної схожості з політичними діячами
початку 1960–х. Можна припустити, що високий
чоловік у військовій формі, який намагався призупинити
танення Холодної війни під палючими променями
радянської «Правди» американським президентом.
Однак, такий типаж був властивий змалюванню Дуайта
Ейзенхауера, але не Джона Кеннеді, який на той час уже
рік був на посаді. Ані французький президент Шарль
де Голль, ані британський прем’єр Гарольд Макміллан,
ані канцлер ФРН Конрад Аденауер не з’являлись на
публічних фотографіях в окулярах, як присутні за
столом критиковані західні політики. Тому, вважаємо,
автор просто зобразив своє бачення злісного західного
капіталіста.
У червні того ж року була надрукована остання за
роки «відлиги» карикатура на міжнародну тематику
авторства В. Подтягіна під назвою «І ці ліки не
врятують» [3]. Малюнок був умовно поділений
демаркаційною лінією на дві частини. Верхній куток
території у диму й тумані мав підпис «Лаос». По іншу
сторону кордону, в нижньому лівому кутку стояв
високий худорлявий бородатий чолові – Дядечко Сем.
Однак, замість звичного одягу – циліндра з фраком –
він був одягнений у військовий однострій: на ногах
берці, халяви штанів заправлені у чорні шкарпетки, на
поясі видимий револьвер у кобурі, а на голові – пілотка.
Він напружено качає насосом з мішка, маркованого
знаком долара «$». Від ємності з «капіталістичними
ліками» тягнулися два шланги, входячи у пуза двох
осіб азійської зовнішності. Ближній чоловік, пузань у
шоломі, із заклеєними саднами на обличчі, на милиці
під лівою рукою, правицею віддавав честь «донорові
грошей». Позаду нього стояв менший, з головою,
перев’язаною хусткою під підборіддям та автоматом
за лівим плечем, так само салютуючи, з обережністю
озираючись на свого сусіда.
Довго відшукувати джерело натхнення карикату
риста не довелося. Цей малюнок один із небагатьох,
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приготованих для ілюстрації агітаційного пропаган
дистського матеріалу, надрукованого у цьому ж числі
газети – статті П. Єрмака «Гра з вогнем» у рубриці
«Щоденник міжнародного життя» [4]. У ній автор
доводив освітянам УРСР секрети міжнародної політики
у Південно–Східній Азії. Він пропонував критичний
огляд заголовків американських газет, які вихвалялися,
що їхні реактивні літаки приземлилися у Таїланді.
Виходячи із тексту статті, одним із азійських політиків
був Бун Ум На Чампассак – спадковий принц, а також
четвертий прем’єр Лаосу з 1960 по 1962 рр. [5]. В очах
Штатів він був «приземленим, практичним чоловіком
дії, поважним в очах південних лаосців» [6, p. 205],
тоді як українському радянському освітянину його
демонстрували як слухняну маріонетку. Як і його
супутника – лідера правих сил генерала Фумі Носавана,
який у ході кривавого перевороту уже захоплював владу,
підтасовував вибори і навіть після перевороту проти
власної диктатури ще довго зберігав вплив на політичне
життя у країні. Радянські карикатуристи не помилялися
принаймні у фінансовій підтримці Заходу. За свідченням
Д. Уайза, у 1960 р. головним магнітом до армії
харизматичного Фумі Носавана була саме зарплата у
$130 на рік. Це було вдвічі вищім від середнього річного
доходу на душу населення в Лаосі. І це робилося з
неприхованою метою перетворити Лаос з нейтральної
країни на військовий бастіон супроти комунізму [7,
с. 160]. Побиті та покалічені ці політичні діячі Лаосу
були, напевне, через апелювання до подій травня
1962 р., коли відбувалася одна з вирішальних битв у
протистоянні – битва при Нам Тха. Це було військове
фіаско королівських сил, які зазнали поразки і втекли
під натиском В’єтнамської народної армії на південь [9].
Це ж посадило захід за стіл перемов із СРСР про долю
Лаосу, хоча американські дослідники вбачали у провалі
кампанії саме не лояльність генерала Фумі, а його
небажання слідувати порадам американських військових
[8, p. 256].
Останні чотири карикатури об’єднує їхня унікаль
ність: вони не стосувалися критики військах дій, а
способу життя закордону, а саме організації вищої та
середньої освіти і друкувалися у рубриці «Під чужим
небом». Одна з них, надрукована у травні 1962 р. під
назвою «Лекція для студентів–заМочників» належала
перу Є. Пружанського [10]. На малюнку перед екраном
телевізора спиною до читача на ослоні сиділо троє. Злів,
повернутий у анфас, дивився відео бой–скаут, якого
можна було розпізнати по гострій кепці, відповідної
краватки та однострою. Посередині спиною сидів
вухатий широкошиїй майже поголений налисо з рідким
пучечком волосся на маківці здоров’як у грубо зв’язаній
кофті, яка скоріше нагадувала сітку тюремної огороді,
ніж футболку. Справа від нього у комбінезоні за сорочку
з довгим рукавом сидів підліток з великими вухами і
розпатланим волоссям. На екрані показували гладкого
крадія у великих рукавичках, береті та масці на обличчі,
який намагався відімкнути сейф з інструментами в
сумці біля нього. Карикатуру супроводжував підпис
«З газет»: «Зміст телепередач США сприяє зросту
злочинності серед американської молоді». Розуміючи
ідеологічну основу таких заяв, зауважимо, що амери
канці самі визнавали зростання рівня підліткової
злочинності у 1960–х. Проте, як зазначає декан
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Університету у Бостоні Джейм Алан Фокс, причиною
цьому були не телепередачі, а демографічні проблеми,
які виникли після Другої світової війни [11, p. 3]. Якщо
ж поглянути на статистку всередині самих Штатів за
один рік – з 1961 по 1962, побачимо певну достовірність
радянської карикатури: наприклад, у штаті Алабама
індекс рівня злочинності зріс із 1,154 до 1,224.3. У
тому числі рівень крадіжок зі зломом збільшився з
339,3 до 349,1 на 100 тис. населення [12; 13]. Напевне,
шукати джерело натхнення до такої карикатури, окрім
як в ідеологічному протистоянні, не має сенсу. Проте,
у 1961 р. ЮНЕСКО видало бібліографічний показник
працю стосовно впливу телебачення на рівень дитячої
та підліткової злочинності. У роботі були представлені
матеріали з форм використання телебачення молоддю,
процес у навчання з медіа, ефектам насилля та агресії,
вплив на дітей з відхиленнями та нестійкою психікою
тощо. Проте, жодним словом у роботі не йшлося про
негативний вплив саме американського кінематографа
[14]. Не відомо напевне, чи дійшла ця робота до
українських радянських освітян, проте факт залишається
фактом.
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«Carticature wars» in the educational media of the Ukrainian SSR
of the «thaw» period (1953–1964) (P.9)
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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Михайло Старицький –
організатор професійного театру
в Наддніпрянській Україні
Досліджено організаторські здібності М. Старицького під час
становлення українського професійного театру Наддніпрянської України в
другій половині ХІХ ст. На основі широкої джерельної бази з’ясовано причини
та обставини, за яких М. Старицький очолив першу українську професійну
трупу і прославив її на всю Російську імперію. Формуючи власний театральний
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колектив, М. Старицький продав батьківську спадщину і виручені кошти
інвестував в розвиток українського театру. За його матеріальної підтримки
вдвічі збільшився акторський склад трупи, з’явився оркестр з хором, були
придбані нові костюми та декорації. Особливу увагу приділено режисерській
школі М. Старицького. Розкрито його новаторський підхід в театральному
мистецтві, який полягав в тому, що гру акторів неможливо було відрізнити від
справжнього життя.
Ключові слова: М. Старицький, український професійний театр,
антрепренер, українська трупа.

Національно–культурне відродження в умовах
суспільно–політичних трансформацій, обумовлених
процесом національно–державного будівництва у неза
лежній Україні, викликане ним урізноманітнення форм
мистецького життя, не полишило осторонь і сучасне
театральне життя. Відродження національно–культурних
традицій українського театру, витворення нових його
форм та засад неможливе без глибокого дослідження та
переосмислення здобутків митців попередніх поколінь
майстрів театральної сцени.
Для більшості шанувальників театрального мис
тецтва України Михайло Старицький відомий як автор
32 драматичних творів, до яких увійшли оригінальні та
переробки, завершені і незавершені, а також три перек
лади п’єс іноземних драматургів [7, с. 106]. Дослід
ження антрепренерської діяльності М. Старицького та
його організаторських здібностей як керівника першої
української професійної трупи потребує використання
критичного аналізу його театральної діяльності у 1880–
1890–х рр., які увійшли в історію української культури
як «золота доба», чим обумовлюється актуальність
нашого дослідження.
Мета дослідження: визначити організаторські здіб
ності М. Старицького як керівника першої української
професійної трупи.
Деякі аспекти проблеми нашого дослідження част
ково розкрито у роботах таких дослідників, як І. Мар’я
ненко [7], В. Олійник [8], Ю. Половинчак [9], Л. Сокирко
[14], Л. Старицька–Черняхівська [16], О. Цибаньова [19],
Н. Шкода [20].
У 1881 р. міністр внутрішніх справ М. Т. Лоріс–
Меліков дав дозвіл на постановку українських п’єс.
Одним з ініціаторів написання листа – прохання до
міністра був Марко Лукич Кропивницький, режисер
і актор російської трупи Г. Ашкаренка [5, c. 677]. Він
почав готувати український репертуар і запланував
розпочати гастролі в Києві. Марко Лукич вирішив
звернутися з листом до активних діячів Старої Київської
Громади: Михайла Старицького та Миколи Лисенка. У
своєму листі він просив допомогти організувати гастролі
трупи Г. Ашкаренка у Києві [5, с. 331]. Михайло
Петрович домовився з антрепренером російської трупи
С. Іваненком, який орендував приміщення театру Бер
гоньє, щоб той запросив колектив Г. Ашкаренка [19,
c. 83]. 10 січня 1882 р. в Києві розпочалися гастролі
запрошеної трупи, яка репрезентувала п’єсу І. Котля
ревського «Наталка Полтавка» [5, c. 678]. Під час
київських гастролей Михайло Старицький з великим
ентузіазмом захопився грою українських акторів,
заприятелювавши з режисером трупи Марком Кро
пивницьким, Михайло Петрович вирішив попра
цювати над розширенням репертуару цього творчого
колективу, а Марко Лукич розпочав пошук талановитих
акторів для реалізації творчих задумів свого колеги
[19, c. 83–84].
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 124

Подальший розвиток трупи під режисурою М. Кро
пивницького вимагав не тільки нового репертуару і
вмілих акторів, але достатніх фінансів, яких бракувало
також. Микола Садовський, згадуючи про київські
гастролі, у своїй книзі «Мої театральні згадки»
писав: «Ще в той час, коли трупа вперше грала в
Києві, поміж київською громадою українців була
нарада, яка вирішила, що треба комусь із грошовитих
громадян стати на чолі трупи і поставити діло
якнайкраще, бо розуміється, актори всі біднота, не
змогли зразу обставити блискуче всякий спектакль,
на це треба було затратити зразу чимало грошей»
[12, с. 19].
Звернення до М. Старицького М. Кропивницьким
було невипадковим. Серед учасників Старої Київської
Громади саме Михайло Старицький активно займався
театральною діяльністю. Він переробляв чужі п’єси
та був режисером аматорського театрального гуртка.
Ще 5 грудня 1872 р. на суд київських громадівців було
показано п’єсу–оперету «Чорноморський побит», яка
була першою переробкою Михайла Петровича та його
троюрідного брата Миколи Лисенка, однойменної
п’єси Я. Кухаренка. Написанням тексту та постановкою
займався М. Старицький, а М. Лисенко ж написав
музику для опери [19, с. 80]. Одна з учасниць і
організаторів того аматорського колективу Софія
Русова у своїх спогадах писала: «Режисер Старицький,
покручуючи вуса, навчав так щиро кожного, як
найкраще виконати свою чи велику чи маленьку роль,
аби все суцільне враження було забезпечене» [11,
с. 186].
Наступною п’єсою, поставленою Михайлом Петро
вичем зусиллями його аматорського театрального
гуртка, була «Різдвяна ніч», спектаклі котрої пройшли
з аншлагами 15–17 лютого 1873 р. [11, с. 186]. Якщо
п’єса «Чорноморський побит» була переробкою
п’єси Якова Кухаренка з цією ж назвою, то «Різдвяна
ніч» була авторською, що писалася за мотивами
оповідання Миколи Гоголя «Ніч перед Різдвом».
Репетиції цих вистав виглядали досить незвично,
тому що в особі Михайла Старицького одночасно діяв
режисер і автор, ним «відкидалося все зайве, штучне,
розраховане лише на сценічний ефект, і утверджувались
реалізм у виконанні ролей, життєва й історична
правдивість, простота, зростали й міцніли принципи
ансамблевості вистави» [6, с. 186]. Українська лібе
рально настроєна інтелігенція сприйняла вистави
«Різдвяної ночі» в захопленні як видатну подію в
національно–культурному житті. Про це захоплено
розповідала Олена Пчілка: «Спектакль цей був якимсь
національним торжеством, сприйняття п’єси публікою
було захоплююче – і п’єса того заслуговувала...
дуже добре було саме виконання цієї «музикальної
комедії»»... [10, с. 413].
Театральна справа, як нами вже зазначалось,
була справою, яка вимагала вкладання коштів. І
хоча Михайло Петрович не був багатим, але мав
невеликий маєток на Поділлі. На думку О. Цибаньової,
саме це право на нерухоме майно, давало привід
старогромадівцям вважати його грошовитим [19, с. 86].
Отже, учасники Старої Київської Громади, позитивно
оцінюючи театральну діяльність Михайла Петровича
і знаючи про його матеріальні статки, запропонували
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М. Кропивницькому кандидатуру М. Старицького на
антрепренера першої української професійної трупи.
Антрепренером першої української професійної
трупи Михайло Петрович став на початку літа 1883 р.,
коли трупа гастролювала у Харкові. Він продав всі
свої землі і виручені 60 000 крб. вклав у театральну
справу [2, арк. 6]. Так Михайло Старицький стає
відігравати першу роль у трупі М. Кропивницького. Про
обставини приходу до керівництва трупою Михайла
Петровича написав Панас Саксаганський у своїй
книзі «По шляху життя», пригадавши незадоволення
з боку М. Кропивницького таким перебігом подій:
«Так то, брате Панасе, взяли мою славу, а все дякуючи
цій чудовій парі... Що таке Старицький? Хіба на те я
працював, щоб моя трупа дісталася йому? Його ім’я
красується тепер на афіші, трупа, бач Старицького,
а Кропивницького нема. Спасибі твоєму братові та
Заньковецькій. Віддячили мені за науку» [13, с. 83].
Зі свідчень П. Саксаганського випливає, що справа
антрепризи Михайла Петровича була вже не так
однозначно схвальною. У тій же книзі П. Саксаганського
зазначено й про те, що взяти антрепризу над трупою
Марка Кропивницького Михайла Старицького умовив
провідний актор української трупи Микола Садовський,
у якого виникли непорозуміння з Марком Лукичем під
час гастролей в Ростові [13, с. 83].
Виконуючи
обов’язки
антрепренера
творчого
колективу, Михайло Петрович намагався вирішувати
організаційні питання після обговорення їх з режисером
М. Кропивницьким та провідними акторами. Свою
антрепренерську діяльність Михайло Петрович розпочав
із розширення кількісного складу трупи. Запросив
до свого колективу нових акторів: О. Саксаганського,
Г. Затиркевич–Карпінську і І. Тобілевича. До складу
трупи також увійшов хор з тридцяти жіночих і
чоловічих голосів та великий оркестр. Значну суму,
виділених Старицьким коштів, було потрачено на
пошиття нових костюмів для акторів. За замовленням
антрепренера М. Старицького до всіх вистав було
виготовлено нові декорації [8, с. 187].
Передусім М. Старицький організував хор і оркестр,
з яким в Києві працювали М. Лисенко і диригент
Черняхівський. Цікаві спомини про це залишила
С. Тобілевич, яка працювала в хорі при театрі.
«Починаючи вчити яку–небудь нову пісню, Микола
Віталійович знайомив учасників хору зі словами і
тими думками, які в ній висловлювались. …Співакам
театрального хору Лисенко ще й читав той твір, до
якого вивчалася пісня. Щоб не читати хористам і
оркестрантам окремо, він збирав їх усіх на одну спільну
репетицію. ...Отже, і кожний музикант, і кожний член
хору мусили знати зміст усіх п’єс. Крім того, Микола
Віталійович вимагав від усіх учасників твердого знання
характеру виконання кожного музичного або співочого
номера, щоб цим уміти відтінити потрібний колорит
вистави. Кожний повинен був розуміти, що він співає
або грає і для чого саме?» [18, с. 231]. Така система
готування хористів була вироблена М. Лисенком
спільно з М. Старицьким ще під час їхньої спільної
праці.
Софія Тобілевич також згадує, що Михайло
Петрович тоді говорив: «Люблю і свято шаную
майстерність актора, бо талант – велика річ! Але
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потрібно той талант оправити в художні рамці, так,
як вправляється дорогоцінне каміння. Тільки на тлі
прекрасних декорацій та іншого художнього оформлення
може на всю красу розгорнутися талант актора» [17,
с. 23]. І М. Старицький дбайливо готував ці «художні
рамці»: обмірковував сценічне оформлення кожної
вистави, замовляв кращим художникам для кожної
п’єси відповідні декорації, готував театральні костюми
з дорогих тканин тощо [2, арк. 3]. Наприкінці липня
1883 р. трупа М. Старицького прибула до Одеси, і тут
почалися зведені репетиції артистів, хору й оркестру
при відповідних декораціях, у костюмах і гримі, з усім
потрібним реквізитом і освітленням. Як розповідає
С. Тобілевич, робилося це при найближчій участі
М. Старицького. Він був присутній на всіх репетиціях
і у формі чемних запитань до Кропивницького давав
поради, як краще організувати ту чи іншу масову сцену.
В порадах Старицького «відчувався великий художній
смак. Усе, що він радив, завжди було на користь нашим
виставам» [17, с. 25].
Михайло Старицький виступив як новатор у театрі,
намагався запроваджувати ансамблеву виставу. І хоч
починання Михайла Петровича знаходили підтримку з
боку частини трупи, схвально приймались глядачами
і відзначались як позитивне явище театральними
рецензентами, М. Кропивницькому вони були чужі,
розходились з його попередньою режисерською прак
тикою [3, арк. 4]. М. Кропивницький готував виставу
так, як це робили тоді в усіх українських і російських
провінційних і навіть столичних трупах, де вся вистава
трималась на грі двох–трьох акторів.
Починання М. Старицького поступово запровад
жувались у життя. Під час вистави «Назара Стодолі»
в Одесі «співаки і співачки намагалися триматися
невимушено, як справжні дівчата й парубки. Наука
Миколи Віталійовича не пропала марно... І ми навіть не
кланялись, і, здавалось, ніяк не реагували на захоплення
глядачів. Танцювали і співали, як на справжніх
вечорницях» [17, с. 56], – згадувала С. Тобілевич.
З самого початку в трупі було запроваджено чіткий
розпорядок праці. Як свідчить С. Тобілевич, «...усе
йшло за певним, встановленим Старицьким розпорядком
роботи трупи, що його було вивішено у двох місцях:
один за сценою, другий – у коридорі театру, недалеко
від ходу за лаштунки. Дисципліна була дуже сувора.
Ніхто не наважувався спізнюватись на зазначену в
розкладі роботу» [17, с. 57]. М. Старицький «не тільки
в перші дні, до початку сезону, але й пізніше не виходив
з театру. Ми дивувалися з того, і частенько я чула таке
запитання серед акторського колективу: «І коли Михайло
Петрович спить? Адже ж він увесь час в театрі!» [18,
с. 26].
Факти свідчать, що М. Старицький, крім грошей,
з любов’ю до театрального мистецтва приклав значну
енергію, свої різносторонні знання й уміння, талант
організатора. Доказом цього є спогади Софії Тобілевич,
яка тоді, опинившись без роботи в Києві, випадково
натрапила на М. Лисенка, який, почувши її спів, привів
до М. Старицького, що прийняв її в хор трупи, і вона
стала живим свідком та учасницею зборів до, як вона
називає, «великого походу» українського театру.
«Я була живим свідком тих заходів і активним
помічником, бо вміла добре шити і вишивати. Десь там
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одночасно виготовлялись інші історичні та побутові
костюми і всі аксесуари, переписувались ролі, п’єси
для цензури, малювались декорації – велика кількість
працівників усіх категорій працювала спільно над
утворенням цього складного тіла. А там десь під рукою
організатора Старицького складались умови, контракти
на театри, намічались маршрути, плани. Праці і
видатків треба було велику силу, щоб організувати
все як слід, але Михайло Петрович не жалів нічого: ні
праці, ні грошей, щоб поставити свій театр на належну
висоту, створити всі умови для творчої праці цілого
колективу...» [17, с. 28–29].
Якість вистав була результатом продуманої режи
сером дії всіх складових театральної діяльності. В
записних книжках М. Старицького є його нотатки
режисерського характеру, але вони, якщо брати їх
без зв’язку з іншими даними, мало дають для того,
щоб зрозуміти його прийоми, манеру й загалом стиль
роботи на сцені як режисера. Поєднавши записи
М. Старицького із згадками акторів, які працювали під
його режисурою, з враженням глядачів, що були на
виставах, поставлених ним, а також з іншими даними,
можна скласти про це досить виразне уявлення.
Під час репетицій М. Старицький як режисер
головну увагу приділяв мовленню акторів. Досконале
слово в устах Старицького–режисера було найважли
вішим засобом розкриття сценічних образів. Спочатку
Старицький працював над п’єсою сам, креслив схеми
мізансцен, малював декорації, навіть продумував
освітлення Такі накреслені плани сцен і намальовані
куточки декорацій дійсно рясніють в згаданих записних
книжках тих років. Після цього він пояснював деталі,
розбирав з майбутніми виконавцями внутрішню, ідейно–
художню суть твору і кожного образу зокрема. Після
того, як актори засвоювали текст, починалась репетиція
за планом. Предметом особливої уваги М. Старицького–
режисера були колективні сцени вистави. Він прагнув,
щоб гурт акторів був не лише тлом сценічної дії, а
частиною самої вистави та суттєво підсилював її ритм
[17, с. 23].
З безпосередніх свідчень про характер вистав
трупи Старицького та його режисерську роботу
чи не найбільш безпосереднім і типовим є спогад
колишньої акторки його трупи О. Зініної (Ярошенко).
Вона розказувала, що починала свою артистичну
діяльність і, працюючи довгий час під безпосереднім
керівництвом Старицького, здобула значну акторську
кваліфікацію. «М. П. Старицький був режисер
винятковий. Сам він дуже любив театр і не жалкував
(як відомо) своїх коштів, щоб поставити театр на
належну височінь. Щодо ролей, то Михайло Петрович
студіював їх з нами: кожне слово, кожен рух, кожен
жест показував він так яскраво, що треба було бути
цілковитою бездарою, щоб не зрозуміти того, чого він
хоче» [1, c. 26].
Працюючи з кожним артистом зокрема, М. Стариць
кий сприяв розвитку його природних сценічних
здібностей, навчав мистецтва перевтілення і культури
праці. Завдяки режисерській майстерності, педагогічним
здібностям і невтомній праці Михайла Петровича та
свідомому ставленню кожного актора до своїх обов’язків
міцнів акторський ансамбль, трупа зростала й здобувала
симпатії глядачів, у пресі постійно друкувались
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прихильні рецензії. Через рік трупа М. Старицького з
успіхом гастролювала в Харкові й Одесі, а наприкінці
1886 р. переїхала до Москви [20, с. 186].
Популярність професійної трупи Михайла Стариць
кого протягом першого року її існування поширилась
далеко за межі України. Свідченням цього є цитований
дослідницею життєвого і творчого шляху М. П. Ста
рицького О. Цибаньовою уривок із статті російського
рецензента «Малороссийский театр», надрукованої в
часописі «Дон» №86 від 29 червня 1884 р.: «Я вважаю
Старицького безсумнівно талановитим антрепренером,
глибоким знавцем сценічного мистецтва, який при
святив своїй справі чимало праці, витратив на неї
великий капітал і ніяк не робить з своєї антрепризи ні
холодного ремесла, ні експлуататорської наживи. Його
у вищій мірі гуманне, майже батьківське поводження з
всіма членами своєї трупи, його об’єктивна, серйозна
і разом з тим справедлива оцінка кожного з них,
його адміністративний такт в управлінні трупою і,
можна сказати, щедрий, а інколи і збитковий для
його кишені гонорар артистам і всім іншим членам
трупи, ставлять його, Старицького, з цієї точки зору,
вище всіх відомих нам в Росії антрепренерів театрів
і є гарантією успіхів його трупи у майбутньому»
[19, с. 88].
Престиж до трупи М. Старицького з кожним
роком зростав, але разом з тим зростали витрати на її
утримання, тому що доходи не покривали витрат. Одну
з таких фінансових ситуацій описав Микола Карпович
Садовський. Так, під час гастролей у Ростові через
несприятливі погодні умови театральні збори були
дуже малі, і Михайло Петрович звернувся за порадою
до нього. Антрепренер запитав молодого актора: «Чи
можна було б трупу розділити на дві половини і грати
на два городи. Я кажу: «Чом не можна? Можна». І ми
вдвох розділили трупу на дві половини: одна під моєю
режисурою повинна була їхати до Таганрога, а друга під
режисурою Марка Кропивницького зосталась у Ростові.
Марку Лукичу дуже це не подобалося, і він почав на
мене кривитися. Але діла в Таганрозі пішли добре, і
таким робом Михайло Петрович викрутився з лиха» [12,
с. 23].
Після завершення зимового сезону 1884–1885 рр.
театральний колектив розпався [20, с. 187]. Розпад
трупи стався далеко не з вини М. Старицького. Про це
засвідчують тогочасні рецензії на театральну діяльність
Михайла Петровича після розпаду першої українсь
кої професійної трупи. Зокрема його донька Людмила
Старицька–Черняхівська у своїх спогадах цитує
«Русские Ведомости»: «Репертуар состоит исклю
чительно из пьес народного характера, переполненных
задушевными малороссийскими песнями. Прекрасно
срепертованные, заботливо поставленные и характерно
без всякой шаржировки исполняемые пьесы, произ
водят на зрителей очень хорошее впечатление» [16,
с. 682].
Таким чином, звинувачувати, як це роблять деякі
дослідники та театральні критики, Михайла Старицького
в тому, що він був невмілим організатором і своїм
керівництвом привів до розпаду першої української
професійної трупи недоречно.
Отже, театральна діяльність Михайла Старицького
відзначена неабияким талантом та професійністю
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і як антрепренера (керівника), і як режисера, і як
драматурга. Цей його хист, самовідданість служіння
справі розбудови українського театру дозволив
йому очолити першу українську професійну трупу,
забезпечивши її успіх у багатьох регіонах Російсь
кої імперії. Використання під час театральних
постановок народного ансамблю, супроводу духового
оркестру та хору засвідчили креативність мислення
Михайла Петровича. Завдяки цим відмінним орга
нізаторським здібностям, реалізації новаторських
засобів артистичного мистецтва діяльність Михайла
Старицького на театральному поприщі започаткувала
новий етап у розвитку українського професійного
театру в Наддніпрянській Україні у другій половині
ХІХ століття.
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Mykhailo Starytskyi as an organizer of professional theatre
in Upper Dnieper Ukraine
M. Starytskyi’s organizational abilities during the process of formation of
Ukrainian professional theatre of Upper Dnieper Ukraine in the second half of the
XIX century are investigated. On the basis of a wide range of sources, reasons and
circumstances, under which M. Starytskyi became a leader of the first Ukrainian
professional troupe and glorified it within the entire Russian Empire, are defined.
Creating his own theatre team, M. Starytskyi sold father’s heritage and invested the
money into development of Ukrainian theatre. Due to his financial support, the cast
of the troupe doubled, orchestra with choir appeared, new costumes and settings were
acquired. Especial attention is given to Starytskyi’s stage director’s abilities. His
innovative approach to dramatic art is revealed, which lay in the fact that actors’ play
was hardly different from real life.
Keywords: M. Starytskyi, Ukrainian professional theatre, entrepreneur,
Ukrainian troupe.
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Сучасний погляд на творчу спадщину
харківського вченого В. Я. Данилевського
Проаналізовано багатогранну наукову діяльність вченого, освітянина,
громадського діяча, почесного харківського професора В. Я. Данилевського.
Він усе життя присвятив науковій діяльності, спеціальним дослідженням
медичного, ветеринарного та біологічного напрямів. В. Я. Данилевський був
спеціалістом широкого профілю, який займався фізіологією людини і тварин,
біологією, паразитологією, маляріологією, ендокринологією та ін. Учений
залишив велику наукову спадщину, заклав основи теоретико–практичного
викладання зоології, гістології і фізіології у Харківському університеті та
Харківському ветеринарному інституті, був організатором науково–дослідних
установ медичного напряму у м. Харків.
Ключові слова: фізіологія, паразити крові, вплив електрики на відстані,
збуджувач малярії, зоофізіологія, гістологія.

Знаковою постаттю вітчизняної науки другої поло
вини ХІХ – першої половини ХХ ст. є видатний учений
у галузі біології, фізіології, протозоології, педагогіки,
організатор, філософ–натураліст, письменник–публіцист
В. Я. Данилевський (1852–1939). Відомості про життє
вий шлях і погляди вченого знаходимо у публікаціях
І. М. Полякова, М. Ф. Сумцова, Б. А. Вартапетова,
Є. А. Фінкельштейна та ін.
Метою статті є всебічне висвітлення творчої
спадщини харківського вченого В. Я. Данилевського.
Наполегливість, потяг до знань була невід’ємною
рисою сім’ї Данилевських. Голова родини Яків Петро
вич Данилевський цікавився технічними винаходами та
працював над їх удосконаленням. Його захопленнями
були: хімія, мінералогія, фотографування. Годинники,
виготовлені ним, складалися з найрізноманітніших
механізмів. Він вклав гроші в експедицію по районам
Курської та Орловської губерній. Експедиції були
вдалими – наявність залізної руди в цих губерніях була
цінною знахідкою. У лабораторії, що містилась в їх
помешканні, Я. П. Данилевський досліджував хімічну
природу своїх знахідок, займався мінералогією. Багато
сил та часу він приділив проектуванню снігоочисника
для Курсько–Харківсько–Севастопольської залізниці.
У подружжя харківських міщан, Якова Петровича та
його дружини Олени Степанівни було семеро дітей: три
дівчини та чотири хлопчики [1, с. 75].
Другий син Василь Якович народився 14 січня
1852 року в місті Харкові. З раннього дитинства
батько був прикладом для нього. Вплив батьків один
зі значущих факторів в формуванні його подальшої
особистості. Сміливість, цікавість, кмітливість були
притаманні хлопчику. У дитинстві він грався і вивчав
розташування та розгалуження сіток катакомб під
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центральною частиною Харкова. Під землею він
проходив по багатьох лазах. Десятирічний хлопчик в
1862 році успішно склав іспити одразу до другого класу
Харківської гімназії [2, с. 191].
Через два роки навчання в Харківській гімназії його
переводять навчатися до Казанської гімназії. У той час
у місті Казань у Казанському університеті працював
професором медичної хімії і фізики його старший
брат Олександр Якович. Математика та природничі
науки, найбільше цікавили обдарованого хлопчика.
Данилевський–гімназист приділяв велику увагу вивчен
ню біології, філософії, суспільних наук. Жага до знань з
фізики, хімії та математики сприяла тому, що з сьомого
класу він створив вдома хімічну лабораторію, де
проводив свої перші досліди. У 1868 році він закінчив
гімназію з золотою медаллю Проте на медичний
факультет Казанського університету його не зарахували,
бо на той час йому ще не виповнилося 17 років [3,
арк. 15].
Дослухавшись до порад старшого брата, В. Дани
левський поступив на математичне відділення фізико–
математичного факультету Казанського університету
вільним слухачем. Через рік його зарахували на перший
курс медичного факультету, проте паралельно він слухав
предмети другого курсу на математичному факультеті:
лекції з механіки, астрономії, а також слухав курси з
історії філософії та зоології [4].
Через два роки навчання в житті та науковій діяль
ності студента В. Данилевського відбулися ускладнення,
оскільки його брат професор О. Я. Данилевський разом
з групою молодих професорів Казанського університету,
за керування анатома П. Ф. Лесгафта, виступив проти
негараздів, що панували в університеті.
У 1870 році В. Я. Данилевський був переведений
на другий курс медичного факультету Харківського
університету. Йому прийшлося звикати до нових умов
навчання: в порівнянні з Казанським університетом у
Харківському не було демонстраційних та практичних
робіт під час лекцій, було відсутнє спілкування між
викладачами та студентами. Але вже на другому курсі
він став займатися науково–дослідною роботою на тему:
«Розклад азотистих речовин при м’язовій діяльності».
Досліди проводились у двох лабораторіях: фізіологічної
хімії, якою керував професор Ф. В. Тіонович, та хіміч
ній, що підпорядковувалась професору М. М. Бекетову.
Його наукова робота була закінчена в 1871 році, а
в 1873 році відзначена золотою медаллю. Студент
продовжує свої досліди в фізіологічній лабораторії про
фесора І. П. Щелкова. Його перша тема розширюється
та має назву «Про походження м’язової сили». У
подальшому це буде монографія, яка була надрукована
в 1876 році. У період навчання з другого до п’ятого
курсу В. Я. Данилевський проводить п’ять наукових
досліджень з напрямків фізіології і біохімії [3, арк. 32].
Усі ці студентські роботи в майбутньому привели до
експериментів у трьох суміжних напрямках фізіології на
розкриття яких вчений присвятив своє життя.
У 1874 році Василь Якович закінчив Харківський
університет з відзнакою та лише через рік поступив
на службу. З 1875 року він ординатор при хірургічній
клініці професора В. Ф. Грубе, у його обов’язки входить
проведення хімічних аналізів. У тому ж році ним було
складено екзамен на отримання ступеня доктора
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медицини. З 12–го травня 1876 року В. Я. Данилевський
«стипендіат, представлений на отримання професор
ського звання» при кафедрі фізіології Харківського
університету. У цьому ж році він подає дисертацію
на тему: «Дослідження з фізіології головного мозку».
17 березня 1877 року Рада Харківського університету
затверджує його «доктором медицини». Практичні
знання науковець здобуває допомагаючи хворим та
пораненим воїнам, працюючи на санітарних потягах
«Червоного хреста».
Необхідність в отриманні нових знань та спеціальної
підготовки з медичної фізики і фізіології підштовхнула
В. Я. Данилевського до прийняття рішення про
відрядження за кордон. Він отримує грант по кафедрі
фізіології і в січні 1878 року за рахунок Міністерства
народної освіти іде за кордон на два роки. Рік він
провів у Вюрцбургзі, спілкувався та навчався у
професора А. Фіку, одного з кращих представників
фізичного напрямку в фізіології. Науковець працював
над роботою «теплоутворення у м’язах». Також провів
декілька спеціальних дослідів в Фізичному інституті
професора Ф. Кольрауша, досліджуючи «тепломісткість
каучуку у м’язах». Початок 1879 року ознаменувався
двома поїздками в Ерланген на навчання до професора
І. Розенталя та відрядженням до Лейпцигу до
лабораторії професора Карла Людвига.
В. Я. Данилевського цікавили теми з фізіології
«Накопичення електричних подразнень» та гістології
«Лімфотичні судини кишечника у жаби». Під час
відрядження він також досліджує калориметрію
харчових речовин у Фізіолого–агрономічному інституті
у професора К. Штомана. Робота в різних лабораторіях,
спілкування з талановитими науковцями мали значний
вплив на освітній та науковий потенціал харківського
вченого.
Після повернення до Харкова наприкінці 1879 року
доцент зоофізіології В. Я. Данилевський почав
читати практичний курс гістології у Харківському
ветеринарному інституті поза штатним розкладом. У
1880 році В. Я. Данилевський був затверджений на
посаді штатного викладач та почав викладання фізіології
і гістології. Чималу зацікавленість викликали у нього
предмети з курсу ветеринарних наук, особливо зоотомія
свійських тварин [3, арк. 25].
Через два роки робити, у 1882 році фізико–мате
матичний факультет Харківського університету запросив
В. Я. Данилевського як приват–доцента викладати
порівняльну фізіологію тварин, а вже 23 квітня
1883 року він був затверджений на посаді екстраорди
нарного професора університету, де викладав курси
анатомії людини, загальної гістології і порівняльної
фізіології [5, с. 97].
У зв’язку з тим, що викладання нових курсів
потребувало нових знань, він вирішив влітку
1883 року, поїхати в Женеву та Страсбург, де займався
в патологічному кабінеті В. Цана, вивчаючі новітні
гістологічні методи, та в зоологічній лабораторії
видатного К. Фогта, де за підтримки Е. Юнга вивчав
порівняльну анатомію безхребетних.
У новому учбовому році професор став викладати
в двох вищих навчальних закладах м. Харкова п’ять
предметів, що складали 16–18 годин теоретичних
та практичних занять кожного тижня. Багато сил та
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часу він приділяв організації окремої порівняльно–
фізіологічної лабораторії. В 1884 році така лабораторія
була створена за підтримки фізико–математичного
факультету Харківського університету.
Під час викладання предметів В. Я. Данилевський
застосовує цінні прибори та прилади (з фізіології зору,
дихання, газів, крові, електрофізіології та інші), що
знаходились у порівняльно–фізіологічній і медично–
фізіологічній лабораторіях [5, с. 44–45].
Потреба в нових знаннях, передових методиках,
новітніх розробках в фізіологічній науці підштовхнула
професора до організації поїздок за кордон для участі у
наукових з’їздах для спілкування і обміну інформацією
з представниками західноєвропейської науки. У період
з 1887 до1903 року він виїздить до Вени, Роскофу,
Парижу, Базелю, Берліну, Фрейбургу, Цюріху.
Під час відрядження до Вени в 1887 році вчений
освоював диференціальний реотом І. Бернштейна
та ортореоном Е. Флейшля. Паралельно інформував
закордонних науковців про сумісні досліди братів
Василя та Костянтина Данилевських та про створений
ними рідкий гліцериновий реостат. Використання
винайденого реостату було обґрунтовано ними у новому
приладі, якому вони дали назву кимореоном.
У Роскофі (Бретань) учений працював на морській
зоологічній станції, де у 1889 році провів досліди над
рефлекторною діяльністю ланцетника. У цьому ж році
за відкриття збудника малярії птиці В. Я. Данилевський
був нагороджений премією Паризької Академії наук.
Працюючі над цією проблемою, професор Дани
левський приділяє увагу порівняльному методу у
вивченні паразитів крові спільних для людини та птиці.
Встановлює закономірність взаємодії циклічності
захворювань з шизогонією, розвитком паразитів поза
периферичної крові, виявляє розвиток різних форм
інфекцій, рецидивів та інше. Результати дослідів публі
кує у збірці «Дослідження з порівняльної паразитології
крові» [6, с. 98].
Через 4 роки, в 1893 році В. Я. Данилевський
займається у Бадені у І. Криза фізіологією зору.
Проводить досліди, розпочаті в Харкові, вже в лабо
раторії Гимштедта з дослідження дії електростатичного
поля на «нервово–м’язовий препарат жаби».
У 1897 році він працює в Парижі над дослідженнями
дії електричного поля в лабораторії Жака–Арсена
д’Арсонваля. Отримані ним результати зацікавили
науковців і до лабораторії д’Арсонваля приїздять вчені:
І. І. Мечников, Е. Ру, О. Фогт, Ж. Бабинський. Ці експе
рименти він продовжує у лабораторіях Г. Кронекера в
Берні й С. Екснера у Вені [7, с. 501].
Широка наукова діяльність В. Я. Данилевського
дозволила розробити метод капілярних культур, мето
дику культивування крові паразитів в безхребтовому
господарі, що застосовуються в лабораторній практиці
у наш час. Його праці заклали основу для подальших
багатьох спеціальних досліджень у сфері експеримен
тальної хіміотерапії інфекційних захворювань та робіт
в маляріології. За свої наукові розробки В. Я. Дани
левський отримав велику кількість премій, нагород та
почесних звань: 1889 рік – премія в 2500 франків «Un
prix dans le concours Montyon (Medecine et Chirurgie) de
l’annee, 1889»; 1891 рік – золота медаль від імператорсь
кої спілки «любителів природознавства»; 1894 рік –
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грошова премія ім. К. Е. Фон Бера від імператорської
академії наук в Санкт–Петербурзі; 1900 рік – грошова
премія ім. Адама Хойнацького від Варшавського уні
верситету; 1902 рік – грошова премія ім. Юшенова від
Імператорської Військово–медичної академії; 1907 рік –
пам’ятна медаль Марі Кингслі від Інституту тропічної
медицини міста Ліверпулю.
В. Я. Данилевський був почесним членом Харківсь
кого ветеринарного інституту з 1900 року, почесним чле
ном Харківського товариства письменності – з 1895 р.,
членом der Naturforscher – 1888 р., членом Психоло
гічного товариства в Москві – з 1889 р., неодмінним
членом Імператорського товариства любителів природо
знавства, антропології та етнографії в Москві –
з 1890 р., членом–кореспондентом Імператорської
військово–медичної академії в Санкт–Петербурзі – з
1898 р., членом Morpologisch–Physiologischen Geselschaft
при Віденському університеті – з 1903 року. Німецька
Академія наук, морфологічне та фізіологічне товариство
при Віденському університеті, Товариство патологів
при інституті Пастера в Парижі, Товариство тропічної
медицини в Лондоні оголосили професора своїм
почесним членом. Він почесний член Харківського
медичного товариства – з 1900 р., Почесний член
товариства піклування про нужденних учнів у нижчих
навчальних закладах міста Харкова – з 1903 р.
В. Я. Данилевський листувався, обмінюється науко
вими ідеями, спеціальними дослідами з видатними
вченими свого часу – І. І. Мечниковим, Д. А. Рома
новським, В. І. Афанасьєвим та іншими.
Василь Якович Данилевський мав передові наукові
погляди. Вивчав об’єктивності законів природи та
їх пізнання. Відкрито висловлював свої думки щодо
стану та фінансування вищих учбових закладів на
Слобожанщині, на порядки та правила, що існували в
них. Свої наукові дослідженнями спрямовував проти
реакційно–ідеалістичних вчень про «життєву силу»,
«надматеріальну душу». За свої передові переконання,
погляди він викликав обурення і лють у вчених–
реакціонерів та у людей, що не підтримували прогрес.
Розповсюдження наукових знань, поширення їх
серед широких верств населення. Проблеми, підняті
та представлені вченим в програмних виступах,
висвітлювали питання про виникнення, розвиток
та ступінь психічних явищ з позиції «природничо–
наукового материализму». На пленарному засіданні
ΙΙΙ з’їзду Спілки російських лікарів, присвяченому
пам’яті Н. І. Пирогова у 1889 р., він виступив з
доповіддю на тему «Душа і природа». В 1894 р.
на ΙХ Московському з’їзді російських лікарів та
«природознавців» його переконання були яскраво
висвітлені у доповіді «Відчуття і життя». Протягом
1889–1904 рр. В. Я. Данилевський виступав з науко
вими доповідями з фізіології нервової системи
та електрофізіології на низці наукових заходів,
що проходили в Російській імперії. та виступав з
доповідями . З 1895 по 1897 роки він приїздить до
Парижу в Академію наук та біологічну спілку читати
доповіді про фізіологічну роль лецитину [8, с. 110].
На VΙΙ Пироговському з’їзді в 1899 році була
заслухана доповідь студентів І. Михайловського і
Д. Шишмана за приміткою професора В. Я. Данилевсь
кого на тему: «Фізіологічна дія деяких продуктів
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регресивного метаморфоза на серце». Тобто проблема,
якою цікавився вчений ще в студентські роки –
біологічна дія різних речовин, що входять до складу
організму, – набула нового сенсу та значення [6, с. 98].
Наукова діяльність вченого багатогранна. Йому
належать роботи про зорові відчуття у змінному
магнитному полі, про електричну псевдороздратованість
померлої речовини, про природу гіпнотизму. Наукова
праця «Гіпнотизм» була видана в 1924 році в Харкові.
Він був одним із засновників електроенцефалографії,
електрофізіології, ендокринології, фізіології праці в
Україні.
Навіть на відпочинку в своїй садибі він здійснював
агробіологічні спроби розведення в передмісті Харкова
винограду і персиків.
У 1897, 1902 роках В. Я. Данилевський був
призначений головою медичних випробувальних комісій
в Києві, Казані, Москві, Томську. В 1902 році він у
складі комісії Міністерства народної освіти працює
над покращенням роботи у вищих навчальних закладах
Російської імперії.
Видавнича та редакційна діяльність В. Я. Данилевсь
кого реалізувались у науковому тижневику «Вестник
медицины», який він разом з Л. В. Орловим стали
видавати в 1896 році у Харкові. Проте журнал проіс
нував нетривалий час. Було видано 9 випусків [8, с. 110].
Довгий час учений був редактором журналу
«Врачебное дело», соредактором «Русского физиологи
ческого журнала им. И. М. Сеченова». Він керував
переводом іноземного посібника Л. Ландау. Він був
ініціатором, редактором та організатором видання
«Народной энциклопедии» [8, с. 110].
Захопленість передовою ідеєю того часу «освітою
населення» стала на багато років однім з орієнтирів
у громадській роботі В. Я. Данилевського В. Я. Дани
левський з 1888 року читає лекції на публічних
курсах, що проводить Харківська організація вчителів
та вихователів, на курсах для робітників в міському
ремісному училищі та в Народному домі Харківського
«Товариства грамотності» [7, с. 505]. Він приймав
участь у створенні Харківської громадської бібліотеки,
нині це бібліотека ім. В. Г. Короленко.
З 1910 до 1912 року В. Я. Данилевський був дирек
тором заснованого Медичним товариством Жіночого
медичного інституту.
В 1919 році за ініціативи вченого Харківське
медичне товариство організувало Органотерапевтичний
інститут, нині Інститут проблем ендокринної патології
ім. В. Я. Данилевського, а у 1922 році – Український
інститут праці, нині Харківський науково–дослідний
інститут гігієни праці та профзахворювань [9, с. 9].
Професор брав активну участь у діяльності Науко
вого комітету Наркомпроса УРСР, Вченої ради
Наркомздрава УРСР. У 1921 році він працював у Раді по
розгляду проекту реформи медичної освіти, опублікував
свій проект Інституту для удосконалення лікарів.
З ім’ям В. Я. Данилевського пов’язано ендокрино
логічної промисловості Україні. Під його керівництвом
були впроваджені у виробництво методи виготовлення
спиртових витяжок, у 1923 році був виготовлений
вітчизняний інсулін.
За ініціативи вченого в 1927 році при інституті
відкрилась перша в СРСР та третя в світі ендокринна
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клініка. У 1928–1932 роках були відкриті фармако
терапевтична, гематомікроскопічна, патоморфологічна
лабораторії.
Досягнення професора були відзначені в 1926 році –
В. Я. Данилевського обирають академіком А Н УРСР
[10, с. 479].
В останній період свого життя вчений розробляв
питання ендокринології; вивчав дію спермола, оварина
на ізольоване серце, вплив інсуліну на нервову систему.
Академік В. Я. Данилевський у 1927 році заснував
в Харкові Український науково–дослідний інститут
ендокринології та органотерапії, де і працював до
останнього дня свого життя [11, с. 255].
Помер вчений 25 лютого 1939 року в місті Харків.
Через 157 років внесок цього вченого особливо вагомий
та визначний для Слобожанщини.
У результаті проведеного аналізу можна дійти
висновку, що потяг до знань і здібності до експери
ментаторства у майбутнього вченого були закладені ще
в дитинстві у родині Данилевських. Це була освічена
людина, із значним потягом до знань, яку цікавили
наукові розробки у різних сферах: медицині, біології,
паразитології, маляріології. Найбільш видатне місце
належить його дослідам з вивчення паразитів крові та
впливу електричного струму на людський організм.
Його ім’я стоїть серед імен видатних учених, викладачів
Харківського університету та Харківської державної
зооветеринарної академії.
Список використаних джерел
1. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. – СПб.:
Типо–Литографія И. А. Ефрона, 1893. – Т.10. – 480 с.
2. Енциклопедія сучасної України. – К., 2007. – Т.7. – 708 с.
3. Данилевский Василий Яковлевич: Личное дело. –
Держаний архів Харківської області. – Ф.928, Р.2117. – Оп.2. –
Д.32. – 67 л.
4. Сумцов Н. Ф. К 25–летнему юбилею профессора В. Я. Да
нилевского // Харьковские губернские ведомости. – 1899. – 6 дек.
5. Медицинский факультет Харьковского университета за
первые 100 лет его существования (1805–1905) / Под ред. проф.
И. П. Скворцова, Д. И. Багалея. – Х.: Изд.–во университета, 1905–
1906. – Ч.ІІІ. – С.44–45.
6. Поляков И. М. Серьезный анализ научной творчести
выдающегося биолога В. Я. Данилевського // Сб. тр. В. Я. Да
нилевского и материалов его деятельности / И. М. Поляков. – Х.,
2007. – С.97–98.
7. Пример служения: сб. тр. В. Я. Данилевского и материалов
о его деятельности / ред.: О. М. Белецкая. – Х.: Форт, 2007. –
528 c.
8. Вартапетов Б. А. Академик В. Я. Данилевский (1852–
1939) // Врачебное дело. – 1964. – №9. – С.109–111.
9. Перцева Ж. Н. Хроника жизни медицинского факультета
Харьковского университета (1805–1920), Харьковских медицинс
ких академий (1920–1921), института (1921–1994) и университета
(1994–2003) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://repo.
knmu.edu.ua/handle/123456789/670
10. Український радянський енциклопедичний словник. – К.:
Головна редакція Української Радянської Енциклопедії, 1986. –
Т.1.
11. Финкельштейн Е. А. Василий Яковлевич Данилевский –
выдающийся русский биолог, физиолог и прогистолог (1852–
1939). – М.–Л.: Изд.–во АН СССР, 1955. – 292 с.

References
1. Jenciklopedicheskij slovar’ Brokgauza i Efrona. – SPb.: Tipo–
Litografіja I. A. Efrona, 1893. – T.10. – 480 s.
22. Encyklopedija suchasnoi’ Ukrai’ny. – K., 2007. – T.7. – 708 s.
3. Danilevskij Vasilij Jakovlevich: Lichnoe delo. – Derzhanyj
arhiv Harkivs’koi’ oblasti.. – F.928, R.2117. – Op.2. – D.32. – 67 l.
4. Sumcov N. F. K 25–letnemu jubileju professora V. Ja. Da
nilevskogo // Har’kovskie gubernskie vedomosti. – 1899. – 6 dek.

96

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Випуск 124

5. Medicinskij fakul’tet Har’kovskogo universiteta za pervye 100
let ego sushhestvovanija (1805–1905) / Pod red. prof. I. P. Skvorcova,
D. I. Bagaleja. – H.: Izd.–vo universiteta, 1905–1906. – Ch.ІІІ. –
S.44–45.
6. Poljakov I. M. Ser’eznyj analiz nauchnoj tvorchesti
vydajushhegosja biologa V. Ja. Danilevs’kogo // Sb. tr. V. Ja. Da
nilevskogo i materialov ego dejatel’nosti / I. M. Poljakov. – H.,
2007. – S.97–98.
7. Primer sluzhenija: sb. tr. V. Ja. Danilevskogo i materialov o ego
dejatel’nosti / red.: O. M. Beleckaja. – H.: Fort, 2007. – 528 s.
8. Vartapetov B. A. Akademik V. Ja. Danilevskij (1852–1939) //
Vrachebnoe delo. – 1964. – №9. – S.109–111.
9. Perceva Zh. N. Hronika zhizni medicinskogo fakul’teta
Har’kovskogo universiteta (1805–1920), Har’kovskih medicinskih
akademij (1920–1921), instituta (1921–1994) i universiteta (1994–
2003) [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://repo.knmu.edu.
ua/handle/123456789/670
10. Ukrai’ns’kyj radjans’kyj encyklopedychnyj slovnyk. – K.:
Golovna redakcija Ukrai’ns’koi’ Radjans’koi’ Encyklopedii’, 1986. –
T.1.
11. Finkel’shtejn E. A. Vasilij Jakovlevich Danilevskij –
vydajushhijsja russkij biolog, fiziolog i progistolog (1852–1939). –
M.–L.: Izd.–vo AN SSSR, 1955. – 292 s.
Yatsenco I. V., Doctor of Veterinary Sciences,
Head of the Department Veterinary and Sanitary Examination
and Forensic Veterinary medicine, Kharkiv State Zooveterinary
Academy (Ukraine, Kharkiv), yacenko–1971@ukr.net
Prykhodko T. M., Candidate of Historical Sciences,
Head of the Department of Philosophy and Social Sciences,
Kharkiv State Zooveterinary Academy (Ukraine, Kharkiv),
tnpvet2015@ukr.net
Golovko N. P., Candidate of Veterinary Sciences,
Lecturer of the Department Veterinary and Sanitary Examination
and Forensic Veterinary medicine, Kharkiv State Zooveterinary
Academy (Ukraine, Kharkiv), natalia–golovko0912@ukr.net
Modern view on creative heritage of Kharkiv scientist
V. Ya. Danilevsky
The article contains an analysis of the multifaceted scientific activity of a
scientist, educator, public figure, honorary Kharkiv professor V. Ya. Danilevsky. He
devoted all his life to scientific research, special research on medical, veterinary and
biological fields. V. Ya. Danilevsky was a specialist of a wide range who was engaged
in human and veterinary physiology, biology, parasitology, malaria, endocrinology,
and others. The scientist left a great scientific heritage, establish the foundations for
theoretical and practical teaching of zoology, histology and physiology at Kharkiv
University and the Kharkiv Veterinary Institute, was the organizer of medical research
institutions in Kharkiv.
Keywords: physiology, parasites of blood, influence of electricity on a distance,
malaria exciter, zooophysiology, histology.
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Репресії та переслідування
Івана Геля на початку 60–х –
першій половині 80–х рр. ХХ ст.
Охарактеризовано громадсько–політичну діяльність Івана Геля у
60–х – 80–х рр. ХХ ст., яка стала своєрідною реакцією на згортання процесу
десталінізації радянського суспільства, бездержавний статус України,
утиски національного культурного, духовного життя, серйозні порушення
конституційних норм щодо свободи совісті і віросповідань. Наголошено,
що важливу роль у становленні світогляду дисидента відіграло родинне
оточення, знайомство з відомими українськими патріотично налаштованими
громадсько–політичними діячами, ознайомлення із забороненими в Українській
Радянській Соціалістичній Республіці творами класиків української літератури,
історичними повістями. Відзначено, що у досліджуваний період радянська
влада двічі заарештовувала І. Геля, проте це не тільки не зупинило його перед
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подальшою боротьбою з тоталітарною системою, яка у 1980–х рр. набула
значно агресивніших форм, але й додало віри у досягнення кінцевої мети –
незалежності України, впевненості у власних силах.
Ключові слова: І. Гель, Українська РСР, репресії, дисидентство,
громадсько–політична діяльність, концтабори.

Іван Андрійович Гель – відомий український
громадсько–політичний діяч, дисидент. Він народився
17 липня 1937 р. у с. Кліцко Городоцького району
Львівської області у селянській греко–католицькій
родині [6, c. 9]. Його батько – Андрій Гель, був
добровольцем УГА, заступником голови місцевої
«Просвіти», членом кооперативи «Відродження», голо
вою колгоспу (1949–1950 рр.). У 1950 р. заарештований
через співпрацю із зв’язковим окружного провідника
ОУН–б О. Ольховим (псевдонім Черемха) [4, c. 41–42].
Мати – Февронія Тершаковець. «У Галичині, я вже не
кажу на Городоччині, одно слово Тершаковець важить
дуже багато», – з гордістю зазначав І. Гель, згадуючи
про маму [9]. Родинне оточення майбутнього дисидента
відіграло чи не найважливішу роль у кристалізації його
опозиційних поглядів. Саме родина прищепила йому
любов до Батьківщини – України. Не дивно, що ще
маленьким хлопчиком, на запитання: «Ким ти хочеш
стати у майбутньому?», І. Гель відповідав: «Я буду
партизаном!». Антирадянські погляди та діяльність
майбутнього дисидента привели до репресій та арештів
у 60–х – 80–х рр. ХХ ст.
Окреслена у статті проблема малодосліджена
сучасною українською історіографією. У працях з
мемуарним відтінком Т. Батенка [4], Б. Гориня [8],
М. Мариновича [12; 13], дослідженнях О. Бажана [2;
3], Г. Касьянова [10], Ю. Курносова [11], О. Муравсь
кого [15], А. Русначенка [16], та вчених тільки в
загальних рисах охарактеризовано внесок І. Геля у
становлення дисидентського руху в Україні, масштаби
репресій над національно свідомою українською
інтелігенцією. Основну статті становлять спогади
І. Геля, архівні документи Інституту історії церкви
Українського католицького університету (АІІЦ) [1],
інтерв’ю дисидента [9]. Основна мета розвідки –
охарактеризувати
громадсько–політичну
діяльність
І. Геля у 60–х – 80–х рр. ХХ ст., що привели до його
переслідувань та арешту радянськими органами влади.
Наприкінці 1950–х рр. І. Гель безапеляційно,
жертовно став на шлях боротьби з радянською
владою [14, c. 127]. Він добре усвідомлював, що
цькування неугодних не обмежувалося в’язницями,
таборами, засланнями, «психушками». Влада активно
використовувала й адміністративні переслідування,
зокрема звільнення з роботи, виключення з партії,
комсомолу, творчих спілок, навчальних закладів,
заборона публікацій тощо. Переслідування поширю
валися також на батьків дисидентів, дітей, близьких
родичів, друзів [5], проте він не зійшов зі стежини
боротьби.
1960 – і роки стали визначальними у громадській
діяльності І. Геля. Він свідомо переходить на «неле
гальне становище», у відкритій та прихованій формі
вступає у конфлікт із радянською владою, поповнює
ряди «дисидентів» – опозиціонерів. Український
опозиціонер не любив вживати цей термін, не любив
також, коли його називають «дисидентом». Він завжди
казав: «Я не дисидент, я – націоналіст!» [9].
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І. Гель на початку 1960–х р. був представником
самостійницької та національно–культурної течії (тільки
у 1980–х рр. долучився до боротьби за легалізацію
УГКЦ) у дисидентському русі. Маловідомим фактом є
те, що вже 1 листопада 1961 р. на Янівському цвинтарі
І. Гель та ін. громадські активісти організували одну з
перших масових панахид на могилах Січових Стрільців
[1, арк. 72].
Отже, І. Гель був переконаний, що на початок
1960–х рр. у Галичині, особливо у Львові, ще панували
«постгеноцидні суспільні умови» [1, арк. 72], тому у
Львові об’єктивно не могли з’явитися ні Світличний,
ні Дзюба, ні Алла Горська. «Критика культу» реально
мала один зміст у Києві і зовсім інший – у Львові,
в Галичині. Тому духовні лідери шістдесятництва
могли вирости, сформуватися і діяти тільки на Сході,
а в Галичині навіть якби вони з’явилися, їх би тихо
«прибрали» [1, арк. 72].
Незважаючи на вкрай несприятливі суспільно–
політичні умови, вже на початку 1960–х рр. І. Гель
висловив готовність створити підпільну антирадянську
за змістом діяльності організацію [6, c. 12–13]. «Існує
думка, що галичани не знали, що робити, аж до приїзду
Івана Світличного та Івана Дзюби в рамках їхньої
програми культурницької діяльності, – із обуренням
зазначав він. – Ця теза для нас, львів’ян, звучить як
певна недооцінка. Адже молодь прагнула більшого. Вже
тоді, в 1961 році, 100 львів’ян їздили на сторіччя від
дня смерті Тараса Шевченка до Канева. Ми з Омеляном
Ільчишиним вночі поставили до підніжжя пам’ятника
сплетений терновий вінок» [9].
3 травня 1961 р., через два дні після повернення
з Канева, І. Геля вперше викликали до КДБ [4, c. 48].
На допиті капітан Батюк дорікав майбутньому диси
денту участю в організації заходів «націоналістичного
характеру», проте, через відсутність доказової
бази, був змушений відпустити І. Геля. Згодом такі
«зустрічі» у КДБ стали постійними. «Іване, що ти сам
придурюєшся і робиш дурня із когось, а з чогось –
таємницю? – зазначав на одному із допитів майор
Гальський (псевдонім – Клим Дмитрук). – Та ти затятий
націоналіст, я ж чудово тебе знаю, і всю твою рідню
знаю. Я більше про тебе знаю, ніж ти сам про себе» [9].
У 1963–1964 рр. психологічний тиск на І. Геля почав
зростати [6, c. 14]. Як не дивно, проте підпільні методи
боротьби І. Геля та його однодумців не знаходили
підтримки серед більшості учасників визвольної
боротьби 1940–х рр., які не сприймали відкрите
протистояння, виготовлення та поширення самвидаву,
заяви протесту тощо. «Професійні підпільники вважали
це дитячими іграми, хоч і самі не відмовлялися
від листівок, – обурювався дисидент. – «Та ви –
комсомольці, за що ви сіли! За довгого язика, за якісь
там писульки. Хіба це боротьба? І ваша писанина має
хоч яке–небудь значення? Майже ніякого» [9].
У 1963–1964 рр. культурницький етап діяльності
«групи І. Геля» змінив «політичний». Розпочалося
видання самвидаву, що засвідчило виразне прагнення
національно свідомої молоді продовжити національно–
визвольну боротьбу [14, c. 127–130]. Окрім поезії
В. Симоненка, І. Гель друкував заборонені тоді вірші
«Розрита могила», «І мертвим, і живим...» Т. Шевченка;
«Не пора, не пора...» та вступ до поеми «Мойсей»,
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статті «Що таке поступ?» та «Поза межами можливого»
І. Франка; історичні праці М. Прокопа «Україна і
українська політика Москви»; статтю Є. Пронюка «Стан
і завдання українського національно–визвольного руху»
тощо [14, c. 127–130].
«Націоналістична», антирадянська діяльність І. Геля
не могла залишитися поза увагою КДБ. У березні
1964 р. його було затримано під час святкувань Шевчен
ківських днів і звинувачено в спробі передачі самвидаву
за кордон. Допити, погрози, шантаж, нагадування про
батьків, про інших членів родини тривали й надалі,
що не дозволило І. Гелю успішно скласти сесію у
Львівському державному університеті [9].
Незважаючи на постійні стресові ситуації, І. Гель
у 1965 р. у віці 28–ми років «майже на «відмінно»
закінчив п’ятий курс історичного факультету. Тоді ж
знайшов роботу в педагогічному технікумі (0,5 поса
дового окладу). Проте 24 серпня того ж року дисидента
заарештували [4, c. 57]. «Відразу викликали двох
понятих. Не знаю, хто ці люди були. Капітан Денісов
почав мене обшукувати, дуже скрупульозно. У мене
нічого не було, вони нічого не знайшли», – згадував
І. Гель. Під час допиту йому висунуто звинувачення в
«антирадянській націоналістичній діяльності» (ст. 62
Кримінального Кодексу СРСР) та в «організаційній
діяльності» (ст. 64 Кримінального кодексу СРСР). «Три
кагебисти вийшли, слідчий залишився сам зі мною.
Він почав мене допитувати вперше як підозрюваного.
Посадив за маленький квадратний столик на прикуту
до підлоги табуретку, і я вже тоді зрозумів, що тут щось
серйозне», – зауважував він [9].
Упродовж серпня–листопада 1965 р. І. Гель не
давав свідчень, «хіба підтверджував відомі факти»
[6, c. 16–18], проте у грудні того ж року до слідчого
кабінету привели Б. Гориня. «Це було несподівано й не
очна ставка, – зазначав дисидент. – Богдан каже: «Іване,
треба всі справи закінчувати, пора давати покази –
ми всі даємо покази, є таке рішення…» [9]. Після
цього розпочався тривалий процес збору доказів, який
завершився судовим засіданням 25 березня 1966 р. і
засланням у табір Явас [4, c. 61].
Заслання в Явас тривало поетапно. У таборі
відбувало покарання бл. двох тисяч осіб, 60% з яких –
українці. І. Гель зазначав, що «населення» табору
різних категорій. «Зустрівся я там зі своїми земляками
Андрієм Губичем, Михайлом Вітром, Василем
Мисаківцем, Євгеном Прухніцьким – усі досвідчені
підпільники. Через місяць привезли Панаса Заливаху,
ще через місяць – Михайла Гориня, Богдана Гориня, з
київської групи – Славка Геврича і Сашка Мартиненка,
з Одеси – Святослава Караванського. На одинадцятому
вже були Левко Лук’яненко, Іван Кандиба і майже
вся їхня Робітничо–Селянська спілка. У першу чергу
нас познайомили з елітою лагера – Михайло Сорока,
Василь Левкович, Данило Шумук, Юрко Шухевич, Іван
Покровський, Степан Вірун, Степан Сорока, ще багато
імен…» [4, c. 61].
Навіть перебуваючи в ув’язненні, І. Гель та його
однодумці продовжували, наскільки це було можливо,
боротьбу з комуністичною системою [4, c. 62–66].
Інформаційні повідомлення, одиночні і групові
голодування протесту та інші заходи мали «великий
вплив на в’язнів, давали добрий результат, бо викривали
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свавілля тюремників, але відбивалося на учасниках
акцій – до них прискіпувалися, саджали в карцер, у БУР
(барак «усілєнного рєжіма»), позбавляли побачень. Та,
незважаючи на кари, ми продовжували акції протесту»
[4, c. 62–66].
24 серпня 1968 р. І. Геля звільнено з ув’язнення [6,
c. 20], проте відмовлено у прописці як у Львові, так і в
рідному селі дисидента – Кліцку. Як зауважував І. Гель,
що «у Львові… вони не хотіли, бо у Львові я міг би
загубитися, але, головне, дуже швидко налагодити
контакти, а в Кліцку не дали прописку тому, що в
Кліцку вони не мали професійних людей, які би могли
за мною стежити, бо я в селі – свій чоловік і також міг
загубитися» [9]. У березні 1969 р. його прописали у
м. Самборі Львівської області, де він, за його словами,
жив надзвичайно бідно, оскільки не зміг знайти роботи
і не отримував допомоги з дому (мати й батько (помер у
1970 р.) не працювали) [4, c. 127–130].
У середині 1969 р. І. Гель разом із В. Сорокалітом,
І. Петриною, В. Васютою налагодили видання самвидаву
у Самборі [4, c. 78–79]. У цей же період І. Гель отримав
роботу слюсаря по ремонту бетономішалок у місцевому
ПМК, згодом – учителя біології, географії, природи у
с. Надиби Старосамбірського району Львівської області
(1970 р.). Проте, після надісланої КДБ довідки, його
звільнили із займаної посади. Наступна з черги посада –
технік в Управлінні осушних систем і гірських річок [4,
c. 79].
Спецоперація КДБ УРСР проти українських
дисидентів під кодовою назвою «Блок», яка розпочалася
28 червня 1971 р. після виходу в світ постанови
Політбюро ЦК КПРС «Про боротьбу з самвидавом…»,
поклала край видавничій діяльності І. Геля [17].
12 січня 1972 р. до його оселі з обшуком навідалися
представники УКДБ у Львівській області. «Кожемякін
[очолював групу захоплення – авт.] коли увірвався в
хату, адже ще в коридорчику чув, як я звертався до Олі
про самвидав, то живою рукою вихопив з вогню те, що
там ще залишалося, – зазначав І. Гель. – За старання
його незабаром забрали «на підвищення». Він вихопив
те, що не згоріло, оті «Невольничі плачі». Картон лиш
обгорів, його можна подивитися, бо обкладинки з
віршами збереглося. Їх вони взяли як речові докази» [9].
На дисидента чекало чергове ув’язнення.
У цей період дисидентський рух уже набув
значних, як для СРСР, розмахів, охопив усі суспільні
верстви. Згідно з підрахунками Л. Алексєєвої, серед
89 засуджених у 1972–1974 рр. інакодумців, соціальну
приналежність яких вдалось встановити, 72 – представ
ники «інтелігентських професій» (серед них – 10 свяще
ників) і 17 – робітники. 48 осіб репрезентували Східні
та Центральні області України (28 киян) і 55 – Західні
(13 львів’ян) [18, c. 12–15]. М. Прокоп наголосив, що
серед 530 учасників опозиційного руху в УРСР 36,8% –
інтелігенція, 12,8% – робітники, 11,9% – учені, 10,9% –
літератори, 9,2% – студенти [18, c. 12–15]. Головні сили
опозиції зосередились у Києві та Київській області –
258 осіб (48,7%) і на Львівщині – 116 осіб (21,9%) [18,
c. 12–15].
Таким чином, у першій половині 1970–х рр. за
статтею «антирадянська діяльність» в ув’язнені опини
лися когорта талановитих, патріотично налаштованих
осіб, які у другій половині 1980–х рр. становили кістяк
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опозиційного руху в УРСР. І. Гель зауважив, що у
камері почув голос Чорновола і зрозумів, що він «також
заарештований». Коли допити трансформувалися в
процес, то виявилося, що «коло арештованих доволі
велике». Зважаючи на повторний арешт, дисидентові
дали максимальний термін ув’язнення – десять років
особливого режиму і п’ять років заслання в Мордовії
(Сосновка) [6, c. 24].
Десять років особливого режиму закінчувалися
12 січня 1982 р. Напередодні (21–22 грудня 1981 р.)
І. Геля відправили на другий етап – заслання. «Табір
суворого режиму в Явасі, в порівнянні з особливим
режимом, видавався санаторієм, – саркастично відзначав
І. Гель. – Бо там можеш походити, а тут камерний
режим і людина весь час у супроводі наглядача. З
камери в камеру: камера робоча, камера житлова.
Камера, в якій ведуть обробку кагебісти, – це ніби
називається кабінет, але там теж ґрати… Начебто один
режим, але він набагато жорстокіший, ніж у Сосновці.
У Сосновці ми, хоч як не повноцінно, але мали
можливість формувати камери…» [9].
Під час перебування в одиночній камері І. Гель
підготував і передав на Захід книгу «Грані культури»
[7]. Плівки у січні 1977 р. отримало видавництво
«Український визвольний шлях», яке попросило
Л. Плюща написати закриту рецензію, через яку книга
не була опублікована ще сім років. Книга здобула
визнання, стала лауреатом Фундації Антоновичів
1985 р. і того ж року була перевидана англійською
мовою. Через два роки з ув’язнення повернувся її автор
[9].
Отже, національно–патріотичний світогляд І. Геля
формувався під впливом родинного оточення, передусім
батька та «вуйка Зеника». Інший, не менш важливий
чинник – знайомство з цілою плеядою національно–
свідомих громадських діячів, письменників, науковців,
серед яких – Л. Лук’яненко, І. Світличний, І. Дзюба,
брати Горині, В. Чорновіл, Я. Кісь та ін. Важливою
складовою духовного збагачення І. Геля були твори
класиків української літератури, історичні повісті.
Будучи двічі заарештованим радянськими органами
влади у 1960–х – 1980–х рр., І. Гель не тільки не зла
мався психологічно, але й у другій половині 1980–х рр.
очолив рух за легалізації УГКЦ, що згодом із релігійної
площини перейшов у політичну.
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Repression and persecution of Ivan Gel in the early 60’s –
the first half of the 80’s. XX century
The social–political activity of Ivan Gel in the 1960’s and 80’s of the 20th century
the characterized, which became a kind of reaction to the curtailment of the process
of de–Stalinization of Soviet society, the non–state status of Ukraine, oppression
of national cultural and spiritual life, serious violations of constitutional norms
regarding freedom of conscience and religions. It was emphasized that an important
role in the development of the dissident’s worldview was played by the family
environment, familiarity with the well–known Ukrainian patriotic public–political
figures, acquaintance with the works of classical Ukrainian literature prohibited in
the Ukrainian Soviet Socialist Republic, and historical narratives. It was noted that
during the investigated period, the Soviet authorities twice arrested I. Gel, but this not
only did not stop him from further struggle with the totalitarian system, which in the
1980s gained much more aggressive forms, but also added faith in the achievement of
the ultimate goal of independence Ukraine, self–confidence.
Keywords: I. Gel, Ukrainian SSR, repression, dissident, public–political activity,
concentration camps.
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Марки Червоного Хреста
як засіб популяризації
гуманності та милосердя
Висвітлюються різновиди марок організації Червоного Хреста в контексті
популяризації їх діяльності та збору коштів для подальшого розвитку та
допомоги нужденним. Проаналізовано, що марки Червоного Хреста несуть
певне повідомлення для населення та розглядаються як інформативний,
психологічний і комерційний інструмент.
Ключові слова: Червоний Хрест, милосердя, поштова марка, музей,
членський внесок, медичні сестри, Женевська конвенція, збройні конфлікти.

У світі є речі – безцінні: совість, доброта, чуйність,
щирість... До них належить і почуття милосердя.
Найвідомішою організацією, яка асоціюється з цими
чеснотами є Червоний Хрест. Основною метою діяль
ності організації є захист життя людини, попередження
та полегшення людських страждань під час збройних
конфліктів, стихійного лиха, катастроф, аварій, надання
допомоги органам охорони здоров’я та сприяння
органам місцевого самоврядування у їх діяльності
в гуманітарній сфері. Одним з видів популяризації
роботи Червоного Хреста є марки, які випускають в
різних країнах світу. За марками можна вивчати історію
даної організації та політику держави у сфері надання
медичної та гуманітарної допомоги населенню.
Необхідно зазначити, що у великій кількості
праць, надрукованих з метою поширення знань про
червонохресний рух, немає інформації про марки даної
організації. Існують численні публікації, які торкаються
різних аспектів філателії [1; 2; 3; 4], проте доволі мало
трапляється інформації про марки Червоного Хреста, що
несуть ідеологію гуманізму та толерантності.
Сукупність залучених музейних джерел, видані
матеріали дозволили показати різноманітні за змістом та
формою марки Червоного Хреста. У світі більш як в 40
країнах існують музеї поштових марок та пошти. Серед
найбільших можна виділити Британський національний
поштовий музей (Лондон), який має колекцію понад
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250 тис. експонатів [5]. Великі музеї марок з багатими
філателістичними колекціями є в Копенгагені [6], Берні
[7], Гатіно (провінція Квебек) [8], Вашингтоні [9] тощо.
Зображення на марках популяризують державу,
розповідають про її історію та здобутки. Різняться
марки не тільки за змістом, а й за формою. Перші
марки, як відомо, випускалися у формі вертикального
прямокутника, але згодом почали випускатися у формі
горизонтального прямокутника, круглі, у формі квад
рата, трикутника, шестикутника, восьмикутника, ромба.
Художники–мініатюристи дуже часто, розробляючи
серії поштових марок, використовують тематику
милосердя, особливо з епізодів діяльності Товариства
Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Варто
виділити основні теми, які зображуються: лікарські
рослини, медичні сестри, машини швидкої допомоги,
переливання крові, військово–медичні послуги, догляд
за дітьми. Також поруч із емблемою організації зобра
жують портрети правлячих монархів.
Різні країни світу випускають марки, які приурочені
до ювілейних дат, зокрема, до річниці створення даної
організації в їхній країні (рис. 1, 2). Так, у 2003 р.
Укрпоштою була випущена поштова марка до 85–річчя
заснування Товариства Червоного Хреста України
(рис. 3) [10].
Крім того, серед найпоширеніших зображень на
марках Червоного Хреста є портер засновника даної
організації Анрі Дюнана. Він у жовтні 1862 р. видав
книгу «Спогад про Солферіно», яка стала бестселером,
зробивши його ім’я відомим всій Європі [11]. Остання
третина книги містила план створення національних
організацій по наданню гуманітарної допомоги,
що користуються підтримкою своїх урядів. А для
координації їх діяльності пропонувалося створити
міжнародний громадський орган, якому слід було надати
статус наднаціонального, з «дипломатичним імунітетом»
на час ведення війни. У 1863 р. в Женеві завдяки
зусиллям Анрі Дюнана була скликана конференція, що
поклала початок створенню міжнародного товариства
Червоного Хреста, а у 1864 р. прийнята перша
Женевська конвенція про поліпшення долі поранених
в сухопутній війні. У 1901 р. за свою діяльність Жан
Анрі Дюнан спільно з Фредеріком Пассі став першим
лауреатом Нобелівської премії миру (рис. 4) [12].
У 1978 р. до 150–річчя з дня народження Анрі
Дюнана для пошти республіки Конго було створену
оригінальну марку в марці, чим автори підкреслювали,
що купуючи її, покупець одночасно робить доплату на
благодійність в межах всього світового співтовариства
(рис. 5).
В Україні поштові марки вперше з’явилися в часи
створення незалежної Української держави у 1918 р.
Творцями сюжетів цих поштових мініатюр були видатні
графіки Георгій Нарбут і Антін Середа. У 1920–ті рр.,
під час політики українізації в УСРС було запроваджено
марки Товариства Червоного Хреста, вартість яких не
перевищувала 15 коп. Проте, згодом змінилася політика
радянської влади, змінилися і марки [13].
Більш 70 років Україна жила без власних марок, хоча
ще 1947 р. УРСР стала членом Всесвітнього поштового
союзу.
В кінці 1930–х рр., крім добровільного, також
існував обов’язковий збір на користь Червоного Хреста.
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Одержувачем коштів був МЗС при оформленні в’їзних
і виїзних документів. Надалі збір коштів проводився
через Союз Товариств Червоного Хреста і Червоного
Півмісяця СРСР у вигляді масової сплати щорічних
членських внесків учнями навчальних закладів та
працівниками і службовцями підприємств, організацій
і установ. За радянський період Товариство Червоного
Хреста і Півмісяця СРСР було складовою частиною
політичної системи тоталітарного суспільства. Партійне
керівництво спрямовувало роботу товариства на
підвищення активності його членів та виховання їх у
дусі радянського патріотизму і постійної готовності до
захисту країни (рис. 6, 7).
У роки Другої світової війни радянські червоно
хресні товариства в своїй роботі не завжди керувалися
принципами та цінностями, які були закладені
при створенні червонохресного руху. Зокрема, був
порушений принцип неупередженості, за яким
Червоний Хрест не робить будь–якого розрізнення за
расовою, релігійною, класовою ознакою або політичним
переконанням. Крім того, систематично порушувався
принцип нейтральності у збройних конфліктах.
Червоний Хрест підконтрольний радянською владою
вступав в суперечки політичного та ідеологічного
характеру. Одночасно з цим було не виконання
принципу незалежності. Український Червоний Хрест
ніякої автономії не зберігав та був повністю підпоряд
кований радянській владі.
Варто зазначити, що марки Червоного Хреста доволі
часто виконували пропагандистські функції, зокрема їх
випускали в ОУН з метою привернути увагу світової
спільноти до України та її підневільного статусу в складі
Радянського Союзу (рис. 8).
У 1991 р. Український Червоний Хрест вийшов
зі складу Товариства Червоного Хреста та Червоного
Півмісяця СРСР. Пожертви надходили спонтанно,
і банківська платіжка була єдиним документом про
зроблену пожертву. У 1998–2000 рр. були випущені
невеликі пробні серії марок з різним номіналом (50 коп.
та 1 грн.) [13].
Сьогодні для матеріальної допомоги нужденним
Товариство Червоного Хреста України намагається
залучити населення до своєї діяльності через
поширення червонохресної марки «Членський внесок».
Використання марок даного типу знайшло визнання та
схвалюють в штаб–квартирах Національних комітетів
Товариств Червоного Хреста інших країн.
Зараз Товариство Червоного Хреста України
поширює марки номіналом 2, 5, 10 гривень.
Поширюють їх і медичні установи країни (рис. 9).
На основі вище сказаного можемо зробити висновок,
що джерелом фінансування діяльності Червоного Хреста
є членська марка та благодійний внесок приватних
осіб. Марки несуть повідомлення для населення і
розглядаються вони як інформативний, психологічний
і комерційний інструмент, залежно від того, які цілі
переслідуються.
Недаремно
президент
Асоціації
філателістів України Володимир Бехтір (1946–2009 рр.)
якось зазначив: «Наймініатюрніші картини – саме так
можна назвати поштові марки, які значно відрізняються
за розмірами не лише від творів живопису, а й
книжкової графіки, за розмірами, але не за змістом
зображення та впливом на глядача» [14].
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Рис. 1. Японська поштова марка (1952 р.).
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Випущена до 75–річчя діяльності
Червоного Хреста Королівства Бельгії

Рис. 3. Поштова марка Товариства
Червоного Хреста України (2003 р.).
Випущена до 85–річчя заснування
Товариства Червоного Хреста України
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Рис. 6. Марка Товариства Червоного Хреста
та Червоного Півмісяця СРСР (1973 р.)
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the diversification in oil supply routes and suppliers have
relatively been achieved (see Figure 1), on the contrary, the
shares of Russia, Norway and Algeria in the gas supply are
remarkably higher (See Figure 2).

The transatlantic partnership in achieving
the EU energy target: diversifying of energy
supplies
For the EU imports almost half of its energy consumption, policies relating
energy security strategies have topped the to–do list of European policy circles.
Although, more or less, the Union has managed to provide its people with enough
hydrocarbon resources, some disruptions and changing geopolitics have pushed the
member states to rethink of new strategies. Thus, currently diversification of energy
supplies is at the top of the EU agenda, and Southern Gas Corridor together with
US LNG export capacity are the cornerstones in ensuring the Union’s sustainable
energy supply.
Keywords: European Union, energy politics, hydrocarbon resources, Trans–
Adriatic Pipeline (TAP), LNG.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Ensuring a stable and abundant supply of energy has
always been a key element of the the European Union
level officials’ energy priorities. This would not be an
exaggeration to asses the fact that the energy strategy of
the Union has been successful over the decades since the
Member States have achieved to guarantee the long lasting
energy supply without a disruption to its citizens in the
aftermath of the oil crises of the 1970s until the mid of
2000s. Notwithstanding its efforts to design a coherent and
consistent energy policy, the EU, however, still remains as
the biggest importer of hydrocarbon resources globally,
and has become vulnerable and exposed to external energy
shocks recently. It is noteworthy to charge that energy
remains as one of the less integrated EU policies due to
dispersion of competencies and inconsistency of objectives,
absence of an overarching legal framework, and last but
not least, conflicting interests among the member states on
energy issues. Currently, the Union is obliged to import
about 90% of its crude oil and 66% of gas supply [1]. While

Source: European Commission, DG Energy.
Figure 1. Share of Total Crude Oil Imports
in the European Union by Origin

A good case in point could be that the EU imported
39% of all its gas demand from a single supplier, – «The
Russian Bear», solely in 2013 [2]. The hydrocarbon
overdependence created shortages strongly hitting mainly
eastern member states during the freezing winters of 2006
and 2009 respectively, following cut–off of gas supplies
from Russia that run through Ukraine after the latter
failed to pay its gas bills [3]. The disruptions breeding
from the non–effective management of energy issues were
the first wake–up alarm for the Union. The crises in the
energy security later followed by the changing landscape
of global energy markets caused by severe challenges,
namely, the Arab Spring, the recent Russia–Ukraine
crisis, the oil price collapse, an upsurge of terrorism, and
ups and downs in the consumption patters of emerging

Source: European Commission
Figure 2. EU Domestic Gas Production and Import Volumes shared by Suppliers
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Source: Bruegel based on IEA, 2015
Figure 3. The EU Gas Demand, Production and Import Requirements

economies such as China and many others. Thus a wave
of concerns became a major precursor to the acceleration
of strengthening energy infrastructure and reinforcement
of legislative basis for the energy supply across the
EU, and a very vital, yet a controversial term «energy
security» has occupied a top spot on the Union’s foreign
policy agenda recently.
Truth be told, this is hard to believe the EU would give
up on Russia as its strategic energy partner, specifically, in
the light of current realities. The researches underscore the
likelihood of growing importing requirements for the EU
in years to come as domestic production falls significantly.
While the Netherlands experienced gas production volume
decline from 70 billion cubic meters (hereinafter, «bcm») in
2010 to 56 bcm in 2014, the United Kingdom shared the
same fate by producing only 37 bcm in 2014, 20 bcm less
than that of 2010 [6]. Based on numbers provided by the
International Energy Agency (IEA), the EU’s gas import
levels will reach 338 bcm in 2020, and hit 386 bcm in
2040 (Figure 3). Thus most probably, Kremlin will remain
as an important supplier of hydrocarbon resources for the
European market to meet the supply–demand gap. The
EU, however, needs to pursue more satisfying practical
application of hydrocarbon ambitions to effectively
maintain energy security throughout the continent.
Among the priorities thereof, improving the infrastructure,
especially for the gas sector, a strong security of supply
dimension, and better access to the LNG market top the
list.
Indeed, to translate its long anticipated ambitions into
real practices, the EU has taken several steps by adopting
«The 2050 Energy Roadmap», proposing European Energy
Security Strategy, establishment of «The 2030 Energy and
Climate Framework», and launching «European Energy
Union». On the February of 2016, the European Commission
published its long–awaited energy initiative, the so–called
«Energy Security Package» as well. During his speech at
a conference organized by International Energy Agency,
Commission Vice President for the European Energy Union,
Mr. Maros Šefčovič stated that «the Package will secure
supplies in case of disruption, strengthen cooperation at
regional level and improve crisis management at European
level. An important element in this proposal will be to bring
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more transparency in gas contracts with third parties and
facilitate access of more LNG into Europe» [5].
The role of the U.S in ensuring energy security across
the European Union, too, has been very pivotal. The U.S.
led projects like Baku–Tbilisi–Ceyhan and the Southern Gas
Corridor have proven successful. While the BTC pipeline
is already operational for a good while, the SGC is being
developed as well, envisaging the transportation of the
Azerbaijani gas to the continent through South Caucasus
Pipeline (SCP), Trans–Anatolian Natural Gas Pipeline
(TANAP) and Trans–Adriatic Pipeline (TAP).
While the BTC pipeline is already operational for a
good while, the SGC is being developed as well, envisaging
the transportation of the Azerbaijani gas to the continent
through South Caucasus Pipeline (SCP), Trans–Anatolian
Natural Gas Pipeline (TANAP) and Trans–Adriatic
Pipeline (TAP). TAP holds a capacity to bring about 10
bcm of natural gas per year, also with an opportunity to
be upgraded to its double capacity could the project attract
more suppliers as time goes by (Tap–Ag, 2015). It could be
worthwhile highlighting that not only the current involved
parties in the implementation of the SGC project are
interested in this strategic Corridor, but also the resource–
rich countries of Central Asia, and Middle–East and North
Africa region, including rising Iran see this as a very
unique chance to enter new markets and acquire access to
strategically significant energy infrastructure which stretches
over 3,500 kilometers and involves seven countries (see
Figure 4). Arguably, the Southern Gas Corridor is a critical
component in the midst of the EU’s refocusing its energy
and gas supply security strategy, and TAP will be a strong
impetus to fulfill the Corridor’s primary purpose. The
pipeline’s design creates miscellaneous connection options
as well by allowing the Caspian Gas to reach more markets
and consumers throughout Europe. The main advantages of
TAP will include:
– The transportation of the natural gas to the Central
European gas hub in Baumgarten of Austria through the
Trans Austria Gas pipeline with the help of swaps and
reverse flows;
– By using reverse flows, it has a potential to reach
France and Germany via the Transitgas pipeline of
Switzerland;
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Source: www.tap–ag.com
Figure 4. The Initial Design of the Southern Gas Corridor, – SCP, TANAP & TAP.

– TAP holds a capability to reach Bulgaria via an
interconnector to the Kulia–Sidirokastro line and could
connect the planned Interconnector Greece–Bulgaria
pipeline (IGB), too;
– The Balkans and South East Europe might be another
destination of the Azerbaijani gas thanks to TAP via the
planned Ionian Adriatic Pipeline (IAP);
– Yet another vital advantage of TAP is linked to its
connection to the Italian Natural Gas Grid which is known
as exit point to other European destinations, including
Belgium, the Netherlands, and the United Kingdom as well
by developing physical reverse flow capabilities (Tap–Ag,
2015).
The potential of unfettered exports U.S. LNG to the
Member States in accessing more diversified natural gas
resources is growing significantly, too. In the past decade,
the U.S. have experienced petrochemical renaissance
due primarily to its technological advancements linking
horizontal drilling and hydraulic fracturing which allowed
engineers to extract gas from tight geological formations.
The advancements have transformed the States from a
net importer of hydrocarbon resources into a net exporter

to global markets with the natural gas production levels
growing more than 50% from 2005 to 2015 (see Figure 5).
Increasing size and liquidity of the national energy
market made the officials in Washington rethink of the energy
strategy that banned the exports of crude oil and natural gas.
Industry lobbies pushed the Congress to remove the crude oil
ban in the December of 2015, and first two cargos from Texas
reached the waters of the EU not long ago. Other than that,
two cargos of the U.S. LNG were headed to Southwestern
Europe, landing at Portugal’s Sines and Spain’s Mugardos
terminal in April and July, respectively [4].
The impact of American energy resources on the
energy security of its European allies are clear: oversupply
of resources would diminish the gas prices across the
continent, and the Union could use this strategy to achieve
a bargain chip and more flexible contracts with the major
suppliers. In the meantime, the availability of US LNG will
help create more diversified energy sources, specifically, in
Central and Eastern Europe. To assess that the steep rise in
US oil and gas production and its transportation to the EU
market will be a significant contributor in the short run,
however, might sound unrealistic. First and foremost, the

Source: EIA Short–Term Energy Outlook
Figure 5. The U.S. Natural Dry Gas Consumption
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Source: LNG 2015, Gas Infrastructure Europe 2015
Figure 6. LNG Terminals in the European Union

EU Member States lack enough number of LNG import
terminals with Spain only being an exception (Figure 6).
Currently, Spain has 6 LNG import terminals but
its limited gas connections with France does not allow
it to meet EU energy security requirements (European
Parliament, 2016). To use large gas reservoirs of Spain
for trading purposes seems to be a more logical choice.
Second, with the gas prices depressed, Gazprom offering
quite competitive prices, and the Asian markets being
more profitable for the US energy companies, importing
the US LNG would not be an attractive option for the
Union in reducing external dependency on particular
suppliers.
Transportation of the US gas to the European market,
now, has more speculative reasons and gains as by storing
the US gas in LNG facilities of the EU in times of non–
competitive market prices and using it until prices rise is
a more rational approach [4]. For geopolitical imperative
being crystal clear, in the medium and long term,
however, with the construction of new LNG terminals in
Europe and improved internal interconnections, could the
commercial conditions be also met, US exports of natural
gas to the EU can play an important role in advancing the
European market [4]. It is believed by the policy makers
that every single molecule delivered to the EU from the
other side of the Atlantic equals to a molecule subtracted
from another supplier that holds a big market share and
leads to overdependence. The International Energy
Agency calculations suggest that between 2014 and
2020, the regional gas trade will increase almost by 40%
hitting 780 bcm by 2020 [4]. It is planned that the LNG
ought to account for 65% of that increase in the market.
With liquefied gas supplies representing an important
energy security consideration, the European Commission
adopted a strategy on the EU’s LNG and storage with an
aim to make the European gas system more competitive,
diverse and flexible. The document sets out three main
issues crucial for the key Energy Union objective of a
resilient gas market, and effective use of LNG which go
as follows:
– Necessary infrastructure that will allow all
Member States to benefit from access to liquid gas hubs
and thus international LNG markets; in this respect, the
importance of the swift implementation of the relevant
Projects of Common Interest (PCI) cannot be underestimated;

106

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

– Complete the internal gas market, which will send the
right price signals for the right investments and attract gas
where it is needed;
– Intensifying dialogues with current and future sup
pliers and other major LNG consumers (EU Commission).
Thus, LNG is a strong energy alternative in the EU’s
adaptation process to avoid over dependence on its major
suppliers. While in facing common challenges of the
Union’s energy security area, the establishment of the
Energy Union with its five dimensions of which security,
solidarity and trust top the list was of great importance,
further actions need to be done in achieving the energy
target fully. Wider energy cooperation with the US, and
the countries in the Caspian periphery, along with the
enhanced internal energy infrastructure would ultimately
improve the security of supply, enlarge the market, and
create more competitive business environment. At the
end of the day, consumers of energy in the EU would
enjoy lower prices and more diversified energy routes and
supplies.
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Трансатлантичне партнерство в досягненні енергетичної
мети ЄС: диверсифікація енергопостачання
ЄС імпортує майже половину свого споживання енергії, політика,
пов’язана зі стратегіями енергетичної безпеки, очолила список європейських
політичних кіл. Хоча, більш–менш, Союз зумів надати своїм людям достатню
кількість вуглеводневих ресурсів, деякі зриви і зміна геополітики спонукали
держави–члени переосмислити нові стратегії. Таким чином, в даний час
диверсифікація енергопостачання знаходиться на вершині порядку денного
ЄС, а Південний газовий коридор разом з експортним потенціалом США зі
зрідження природного газу є наріжними каменями в забезпеченні сталого
енергопостачання Союзу.
Ключові слова: Європейський союз, енергетична політика, вуглеводневі
ресурси, Трансадріатичний трубопровід (TAТ), СПГ.
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Военно–техническое сотрудничество США
с Азербайджаном в эпоху постмодерна
После восстановления государственной независимости Азербайджан
начал проводить многовекторную внешнюю политику и соизмерять свои
будущие шаги не в соответствии с исключительными интересами какой–то
силы, а именно со своими национальными интересами. Анализ современной
внешней политики Азербайджана позволяет сказать, что страна
заинтересована в построении и развитии отношений со всеми сторонами
международной системы в основном в двустороннем формате, а также
предпочитает сбалансированную политику, соответствующую собственным
национальным интересам.
Ключевые слова: Азербайджан, независимость, США, Нагорный Карабах.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Поскольку Азербайджан, как уже было сказано выше
исходит из интересов независимости и национальной
безопасности, он:
а) не присоединился к введенным в отношении
Ирана санкциям;
б) в отличие от Украины, не сделал членство в
НАТО приоритетом внешней политики;
в) не принимает участия в кампаниях против
легитимного правительства Сирии [2].
Позиция США к Азербайджану неоднозначна.
Среди руководящих кругов есть политики, которые
поддерживают развитие всесторонних политических
отношений с Азербайджаном. Но с другой стороны
находятся и те, кто поддавшись грязным делам
армянского лобби не хотят урегулирования Нагорно–
Карабахской проблемы и всячески пытаются подорвать
отношения между США и Азербайджаном (авт.).
Хотя, после обретения независимости Азербайджан
выбрал интеграцию в НАТО. С азербайджанской точки
зрения отношения с НАТО являются очень важным.
Правительство Азербайджана рассматривает НАТО как
инструмент безопасности не только в Азербайджане, но
и во всем регионе [3].
После распада СССР и установления диплом
атических отношений со странами Южного Кавказа
внешняя политика США оказалась перед лицом
значительных сложностей. Налицо двойные стандарты.
На словах говорят о соблюдении норм международного
права, объективности, демократии и справедливости, а
на деле вот уже долгие годы не обуздывают небольшую
страну–агрессор – Армению. Причем следует учесть,
что геополитически Армения зависит от внешних сил.
У нее нет сил на то, чтобы принимать самостоятельные
решения. Неужели у Запада нет сил, чтобы справиться с
этой страной?
При желании Америка в кратчайшие сроки может
ее обезвредить. Вместо этого по отношению к Армении
проявляется лояльность. Сепаратистам в Нагорном
Карабахе ежегодно оказывается помощь на миллионы
долларов. Неудовлетворительна деятельность этого госу
дарства и как сопредседателя Минской группы ОБСЕ.
Вашингтон ни разу не потребовал от оккупанта уйти из
азербайджанских земель [4].
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Замдиректора Управления Европейского командо
вания вооруженных сил США по стратегии, плани
рованию и политике, бригадный генерал Уильям Мейвел
отметил, что Нагорно–Карабахская проблема находится
в центре внимания США. По его словам, Вашингтон
заинтересован в развитии азербайджано–американского
сотрудничества [5].
В 1994 году была создана программа военного
сотрудничества НАТО с 23 европейскими государствами
и бывшими советскими республиками Южного Кавказа
и Центральной Азии, которые не являются членами
организации (Partnership for Peace – PfP) [6].
Цели и содержание ПРМ.
1. Достижение прозрачности процесса военного пла
нирования и формирования оборонных бюджетов госу
дарств;
2. Внедрение демократического контроля над Воору
женными силами; обеспечение проведения международ
ных операций;
3. Достижение уровня подготовки сил и средств,
необходимого для помощи операциям, осуществляемым
под эгидой ООН или с санкции ОБСЕ;
4. Повышение уровня знаний и умений, необхо
димых государствам–партнерам для участия в миротвор
ческих, спасательных и гуманитарных операциях.
Для этого в программу включены разделы о развитии
военного сотрудничества с НАТО, подразумевающие
осуществление совместного планирования; подготовку
личного состава и проведение учений;
5. Расширение и активизация политического и
военного сотрудничества в масштабе Европы, повы
шение стабильности, снижение угрозы миру, а также
укрепление отношений путем создания духа привер
женности практическому сотрудничеству и демократи
ческим принципам Североатлантического альянса [6].
4 мая 1994 года АР присоединилась к программе
Партнёрство во имя мира (ПРМ) – (авт.).
Начиная с этого периода, успешно развиваются
отношения Азербайджана с НАТО, которая является
основным его безопасности на Евроатлантическом
пространстве [1, с. 412, 413].
Реальное претворение в жизнь программы «Парт
нерство во имя мира» началось с 1996 года. С того
времени сотрудники Министерства обороны Азербайд
жанской Республики принимали участие в семинар
ных и учебных занятиях, организованных в рамках
«Партнерства во имя мира». Весной 1998 года в Баку
представители НАТО вместе с делегациями Минис
терствами обороны, национальной безопасности. Внут
ренних дел и Государственной нефтяной компании
Азербайджанской Республики провели конференцию по
вопросам безопасности трубопроводов.
В 1995 году Азербайджан посетили представители
различных структур НАТО во главе с председателем
верификационного комитета организации от Турции
Неджилем Недимоглу. На переговорах с делегацией
была подчеркнута необходимость освобождения азер
байджанских земель от оккупации, установления мира в
регионе.
В июне 1995 года Азербайджан посетил заместитель
командира вооруженных сил НАТО по Европе генерал
Ч. Маккензи. На встрече с Президентом Азербайд
жанской Республики Гейдаром Алиевым он сказал, что
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Североатлантический союз может сыграть существен
ную роль в совершенствовании Вооруженных сил
Азербайджана. Впервые на этой встрече представитель
НАТО объявил о необходимости освобождения от
оккупации азербайджанских земель и установления
мира в регионе [7].
В январе 1997 года были созданы азербайджанские
миротворческие силы. В том же году в штаб–квартире
НАТО в Брюсселе было открыто представительство
Азербайджана, и Баку присоединился к натовской
программе Процесс планирования и анализа (ППА).
Уже с 1999 года азербайджанские воинские подраз
деления участвуют в миротворческих операциях НАТО
в Косово, а с 2002 года – в Афганистане. 19 ноября
2002 года Азербайджанская Республика была принята в
ассоциативные члены Парламентской Ассамблеи НАТО.
В 2002 году Азербайджан принимает решение о
направлении миротворческого контингента (в составе
33–х человек) в Афганистан, а в марте 2003 года (в
количестве 150 военнослужащих) – в Ирак. В 2005 году
Азербайджан подписывает с НАТО «Индивидуальный
план действий партнерства» (ИПАП), рассчитанный
на двухлетний период. В 2007 году, в рамках этой
программы, был заключен второй документ, который
действовал до 2010 года [8].
Для нас представляет интерес также позиция
НАТО к Нагорно–Карабахской проблеме. Специальный
представитель генерального секретаря НАТО по Южному
Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил,
что «Азербайджан помогает НАТО в миротворческих
программах. Продолжается программа по разминирова
нию. Как вы знаете, НАТО не является стороной в урегу
лировании нагорнокарабахского конфликта, и альянс под
держивает его решение в формате Минской группы» [9].
3 августа 2005 года Президент Азербайджанской
Республики Ильхам Алиев утвердил программу Плана
Операций Индивидуального Партнерства Азербайд
жанской Республики (ПОИП). С тех пор сотрудничество
с НАТО осуществляется и развивается в следующих
направлениях: Азербайджанская Республика присоеди
нилась к программе НАТО Военного Обучения и
Системы Образования по усовершенствованию школы
сержантов в Вооруженных Силах, программы квалифи
кации для младших офицеров и включению предмета
«Стратегия и Планирование Обороны» в учебную
программу Военной Академии Вооружённых Сил
как новый модуль, подготовка миротворческих и
специальных воинских подразделений (подразделений,
отвечающих за медицинское, инженерное и мате
риально–техническое обеспечение) для привлечения к
участию в операциях многонационального и гуманитар
ного характера ведётся успешно, также на территории
Азербайджанской Республики создаются базы обучения
для планирования и проведения многонациональных
обучений [10].
19 декабря 2011 года стороны согласовали третий
этап IPAP (Оперативный план индивидуального парт
нерства), который охватывает сотрудничество в 2012–
2013 годах в таких сферах, как политика и безопасность,
оборона и военный сектор, общественное информи
рование, наука и охрана окружающей среды, и др [11].
АР в свою очередь, будучи государством, стремя
щимся к обеспечению мира и безопасности в регионе
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и во всем мире, Азербайджан выделил 3 мил
лиона евро на развитие человеческого потенциала
в Афганистане. Выражая свою приверженность
сохранению безопасности, Азербайджан предоставил
возможность
представителям
правоохранительных
органов и внешнего ведомства Афганистана получить
образование в Полицейской академии и военных
школах Азербайджана. Это является самой позитивной
инвестицией в потенциал Афганистана. Особый вклад
был внесен Азербайджаном также и в области борьбы
с терроризмом. Сотрудничество между американскими
и азербайджанскими правоохранительными органами
предотвращает распространение и контрабанду ядерных
материалов в регионе [12].
Для обеспечения перевозки нефти из Центральной
Азии в районы Каспия, Чёрного и Средиземного
морей необходимо урегулировать ряд региональных
конфликтов, основным из которых является азербайд
жано–армянский конфликт по поводу Нагорного
Карабаха. Для обеспечения нейтралитета США в
вопросе урегулирования этого конфликта необходимо
снять 907–ю поправку по отношении к Азербайджану.
При этом, отметим, что Россия и Франция (также
страны – сопредседатели Минской группы ОБСЕ)
санкции к Азербайджану не применяют [13].
Ещё в 1997 году с 27 июля по 6 августа состоялся
первый официальный визит в США президента
Азербайджана Гейдара Алиева. Визит стал важным
этапом двусторонних отношений. В числе встреч,
проведенных президентом Г. Алиевым в США, не
последнее место заняли встречи с рядом конгрессменов
и сенаторов. 1 августа 1997 года президенты США и
Азербайджана подписали в Белом Доме весьма важный
документ – Совместное заявление об американо–
азербайджанских отношениях, особое место в котором
было отведено проблеме 907–ой поправки: «Они
(президенты) пришли к согласию о том, что раздел 907
«Акта о поддержке свободы» ограничивает возможности
сотрудничества между США и Азербайджаном. Прези
дент Б. Клинтон еще раз подтвердил решительную
поддержку со стороны администрации отмены раздела
907». [14].
Превратившийся в активного члена антитеррористи
ческой коалиции Азербайджан оказал военно–полити
ческую и моральную поддержку военным операциям,
осуществленным США в Афганистане и Ираке. Участие
азербайджанских солдат в составе миротворческих
войск НАТО удовлетворило официальный Вашингтон
[15].
О стратегическом значении Азербайджана для
США бывший президент Барак Обама, выступая на
пресс–конференции по итогам Саммита по ядерной
безопасности сказал: «У некоторых стран есть большие
запасы обогащенного урана, и они решили сократить
их. Есть страны, где имеются гражданские ядерные
объекты, но при этом отсутствует опыт в сфере
безопасности, и они стараются перенимать более
улучшенную практику. Есть также страны, которые
могут являться потенциальными транзитными пунктами
для контрабанды ядерных материалов. Мы работаем
вместе с целью выявления ядерных материалов и в
пограничных пунктах. Из–за своего расположения
Азербайджан является критически важным партнером в
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этом процессе», – добавил Обама. Он добавил, что все
страны вносят посильный вклад в отражение общей
угрозы.
Обама также указал, что «Мы создаем новую
контактную группу по ядерной безопасности в составе
экспертов высокого уровня из более чем 30 стран,
которые будут проводить регулярные встречи, чтобы
сохранить установленные нами связи с обеспечить
реализацию наших решений» [16]. Вот уже в течение
25 лет Азербайджан и США тесно сотрудничают
в сферах энергетической безопасности, борьбы с
международным терроризмом, незаконным оборотом
наркотиков, торговлей людьми и распространением
оружия массового поражения [17].
В 2015 году наметился холодок в отношениях двух
государств (Азербайджан и США), но визит президента
Азербайджана Ильхама Алиева в Вашингтон в начале
апреля 2016 года вновь вернул эти отношения на
прежний уровень стратегического партнёрства. После
чего в Баку прибыл представитель Европейского
командования США генерал Бен Ходжес. В ходе
своего Б. Ходжес провёл ряд встреч с официальными
лицами Азербайджана, на которых были обсуждены
перспективы развития сотрудничества между Азербайд
жаном и США [18].
Во время встречи с госсекретарем Джоном Керри
Президент Ильхам Алиев выразил благодарность пра
вительству США «за усилия, направленные на поиск
путей решения продолжающегося долгое время
конфликта между Арменией и Азербайджаном». Он
отметил, что «конфликт должен быть решен на основе
принятых Советом Безопасности ООН резолюций,
требующих незамедлительного и безоговорочного
вывода вооруженных сил Армении с оккупированных
территорий». Ильхам Алиев сказал, что конфликт
должен найти решение «на основе территориальной
целостности стран». Высокопоставленные представи
тели правительства США подтвердили решительную
поддержку территориальной целостности Азербайджана
и приверженность США всеобъемлющему урегулиро
ванию на основе международного права, Устава ООН и
Хельсинкского Заключительного акта [12].
Таким образом, военно–политическое сотрудни
чество Азербайджана с США развивается сегодня
в динамичном русле и имеет важное значение для
урегулирования армяно–азербайджанской Нагорно–
Карабахской проблемы. В целом, сотрудничество
Азербайджана с США имеет важное значение, как
с одной из стран–сопредседателей Минской группы
ОБСЕ, также как с суперсилой мира. Для США
же, в свою очередь географическое расположение
Азербайджана и геостратегическое значение велико,
поэтому в современных политических условиях мира
не в малой степени заинтересованы в сотрудничестве с
Азербайджаном, главной страной Южно–Кавказского
региона.
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Military–technical cooperation between the US
and Azerbaijan in the post–modern era
After the restoration of state independence, Azerbaijan began to pursue a
multi–vector foreign policy and to measure its future steps not in accordance with
the exclusive interests of some force, namely, with its national interests. Analysis of
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Військово–технічне співробітництво США з Азербайджаном
в епоху постмодерну
Після відновлення державної незалежності Азербайджан почав
проводити багатовекторну зовнішню політику і порівнювати свої майбутні
кроки не у відповідності з винятковими інтересами якоїсь сили, а саме до своїх
національних інтересів. Аналіз сучасної зовнішньої політики Азербайджану
дозволяє сказати, що країна зацікавлена в побудові і розвитку відносин
з усіма сторонами міжнародної системи в основному в двосторонньому
форматі, а також вважає за краще збалансовану політику, відповідну власним
національним інтересам.
Ключові слова: Азербайджан, незалежність, США, Нагорний Карабах.
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Дослідження історії студентського
протестного руху у ФРН в 1960–х рр.:
джерелознавчий аспект
Подано огляд та комплексний аналіз різноманітної за походженням і
змістом німецькомовної джерельної бази історії становлення та динаміки
розвитку студентського протестного руху у Федеративній Республіці
Німеччина (ФРН) періоду 1960–х рр. Узагальнивши різні наукові підходи,
авторкою виокремлено основні групи джерел з проблеми історії студентського
протестного руху: збірники опублікованих документів, свідчення очевидців,
листування, промови та виступи лідерів руху, мемуарна література, дані
соціологічних досліджень, хроніки та фотодокументи, матеріали преси, що
дозволяє ґрунтовно дослідити хронологію та особливості студентського
протестного руху у ФРН в 1960–х рр.
Ключові слова: Федеративна Республіка Німеччина (ФРН), Західний
Берлін, студентський протестний рух, молодіжний рух, джерельна база.

Участь молоді та студентства в суспільно–
політичному житті представляє інтерес, як з точки
зору їх власного розвитку, так й їх ролі у відтворенні
політичної структури всього суспільства. Молодь
поруч з іншими соціальними суб’єктами виконує одну
виключну функцію – вона є генератором нових ідей,
ініціатив, виступає носієм нових знань. Молодь за своєю
природою є противником консерватизму та застою.
1960–ті рр. – це період спалаху молодіжної
активності, що охопив найрозвинутіші держави
Західної Європи та Північної Америки. Молодіжний
рух спричинив гостру політичну кризу в багатьох
західних державах та одночасно став результатом і
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проявом глибокої кризи соціальних цінностей західного
суспільства.
В історії Німеччини студентський протестний рух був
помітним явищем, який сколихнув країну в 1960–х рр.
і кинув виклик як суспільству, так і владі. Він був
бурхливим і резонансним, висував вимоги реформ
внутрішнього життя країни і зміщення пріоритетів у
зовнішній політиці, прагнув бути почутим і цим самим
визначив свою вагомість для німецького суспільства.
Різноманітна, репрезентативна німецькомовна дже
рельна база, яка була опрацьована у бібліотеках універ
ситетів міст Констанц та Лейпциг (Німеччина), дала
можливість по–новому підійти до розкриття внутрішніх
і зовнішніх факторів, які вплинули на розгортання руху
студентства, визначити ідейні витоки та своєрідність
руху, його форми і методи боротьби.
Метою статті є здійснення аналізу та класифікації
джерелознавчої бази студентського протестного руху у
ФРН в 1960–х рр.
Джерельну базу історії студентського протестноо
руху можна поділити на сім основних груп. Першу
групу складають протоколи та матеріали конференцій,
маніфести та листівки студентських організацій.
Джерела дослідження відображені передусім у збір
никах документів [9; 13; 18; 37; 45; 50; 52], які висвіт
люють події 1960–х рр., та зокрема, 1967–1968 рр.,
на які прийшовся пік активності студентського руху
та діяльності Позапарламентської опозиції (ППО).
Їх упорядники зібрали великий фактичний матеріал:
відкриті для широкого загалу та раніше неопуб
ліковані документи, маніфести, резолюції, листівки
та карикатури на політичних діячів. Основні питання,
які стояли на порядку денному серед молоді та
студентства – боротьба з нацистським минулим
Німеччини, проти прийняття надзвичайних законів,
проти війни у В’єтнамі. Крім того, в даних джерелах
висвітлюються мотиви, цілі, ідеали активних учасників
студентського руху та атмосфера в країні, яка
спричинила бунт цілого покоління.
Окремо варто виділити збірник протоколів
рішень конгресу, який відбувся у Бонні 30 травня
1965 р. під гаслом «Демократія в небезпеці» [10], та
зібрані матеріали конференції стосовно прийняття
урядом надзвичайних законів від 30 жовтня 1966 р. у
Франкфурті–на–Майні її учасниками Г. Ріддером та
Г. Шауером [33], які висвітлюють сутність надзвичайних
законів і ставлення до них суспільства.
Про діяльність Соціалістичного союзу німецьких
студентів (ССНС), визначення його ролі в студентському
протестному русі, обговорення успіхів та невдач цієї
організації свідчать матеріали симпозіуму, органі
зованого З. Леннендонкером, Б. Рабелем, Ф. Деппе,
Д. Клаузеном [31] та іншими діячами 25–27 червня
1985 р. у Вільному університеті міста Берлін. Важливим
документом ССНС був меморандум «Вища школа в
умовах демократії» [29], в якому Союз виклав свої
вимоги щодо реформування вищої школи та освіти в
цілому. Подібний меморандум під назвою «Студенти та
новий університет» [48] мало й Об’єднання німецьких
студентських організацій (ОНСО), який також стосу
вався проблеми освіти в країні.
Студентські протести та вимоги знайшли своє відоб
раження в документах того ж Вільного університету
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міста Берлін [15; 16], які дали змогу проаналізувати та
зрозуміти глибину тих протестів. Проблема реформи
освіти була найболючішою для студентства, про що
свідчать документальні збірники, матеріали конференцій
Вільного університету міста Берлін [25; 26; 27; 28],
які впорядкували та видали З. Леннендонкер та
Т. Фіхтер. Крім того, варто звернути увагу на матеріали
конференції у Бохумі від 4 жовтня 1968 р., а особливо
на доповіді науковців Г.–Г. Руппа та В.–К. Гека [17], які
піднімали питання складного стану в університетах та
занепаду навчального процесу.
Події 2 червня 1967 р. на основі документів та
репортажів з місця подій зібрав учасник руху та
один з його діячів К. Неверманн [11], який показав
масштабність акції та її трагічну розв’язку. Наслідком
даної акції став конгрес у Ганновері [4], проведений
9 червня 1967 р. лідерами студентського руху, на якому
була прийнята ціла низка резолюцій та протоколів, що
дозволило суттєво дослідити дану проблему.
До другої групи належать промови, статті,
інтерв’ю політичних діячів, лідерів та ідеологів студен
тського протестного руху ФРН. Спроба вироблення
стратегії Позапарламентської опозиції знайшла своє
вираження в промовах та доповідях головних предс
тавників руху та безпосередніх його учасників
У. Бергманна, Р. Дучке, В. Лефевре та Б. Рабеля у
дискусії «Бунт студентів чи нова опозиція» [38].
Зокрема, суттєвим матеріалом для дослідження
студентського протестного руху була публікація
представника профспілки промисловців О. Бреннера
[5], який висвітлив ставлення промислових підприємств,
профспілок та речників студентського руху до намагання
уряду впровадити надзвичайні закони, в яких вони
вбачали небезпеку для ФРН. Дана брошура містить
промови та заклики лідерів руху до боротьби проти цих
законів.
Дослідження участі молоді ФРН у протестах
проти війни США у В’єтнамі спонукає звернутися
до збірника документів, укладеного Г. Андерсом
[34], який зібрав виступи не лише політичних діячів
стосовно вищезгаданого питання, а й виступи речників
студентського руху, які заявили про жорстокість цієї
війни. Варто звернути увагу на збірник матеріалів
Міжнародної в’єтнамської конференції [12] у Західному
Берліні, яка відбулася 17–18 лютого 1968 р., де містяться
промови її учасників та висвітлено заходи щодо
підготовки демонстрації після завершення конгресу.
На формування ідеології студентського протестного
руху суттєвий вплив мав один з представників
Франкфуртської школи Г. Маркузе [32], праця якого
носила в цілому ідеологічний характер. Основною
ідеєю було розуміння поглядів молодого покоління на
подальший розвиток суспільного життя, а для цього,
як зазначає Г. Маркузе, потрібна нова ідеологія, яка
радикально відрізнялася б від старої.
Особливий інтерес становить збірник документів
«Позапарламентська опозиція в джерелах і документах»
[1] – одне з головних джерел в дослідженні діяльності
Позапарламентської опозиції (ППО) та студентського
руху у ФРН. На основі опублікованих документів
прослідковуються події від початку проведення
«великодніх маршів» і до розпаду ППО після прийняття
надзвичайних законів у 1968 р. Крім того, у збірнику
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подається інформація про події 1966–1969 рр. – періоду
найбільшої активності студентства ФРН та її участі
у акціях протесту. Збірник також містить промови
видатних політичних діячів тогочасної ФРН: В. Менцеля
(СДПН), Р. Егера (ХСС), міністра внутрішніх справ
П. Люке, а також лідерів студентського руху У. Берг
манна, Р. Дучке, Б. Рабеля, їх заклики та гасла.
Доволі цікавим є документальне видання, підго
товлене К. Вагенбахом «Батьківщина, рідна мова.
Німецькі письменники та їх держава з 1945 року»
[51], в якій опубліковані відкриті листи, промови,
статті, вірші та маніфести німецьких письменників,
які також приймали активну участь у становленні
німецької державності. Вони не залишалися осторонь
існуючих проблем та своїми працями підтримували
молодь ФРН в їх боротьбі, складаючи вірші та заклики
до дій. Велику увагу письменники зосередили на
проблемах студентства, а саме на антиядерному
протесті, спорудженні Берлінського муру, діяльності
Позапарламентської опозиції.
Епістолярна спадщина та щоденники представляють
третю групу джерел. Важливим в дослідженні
ставлення до лідера студентів Р. Дучке як політиків,
його однодумців та товаришів, так і просто німецького
населення свідчать листи до нього, видані Ш. Райзнером
у праці «Листи до Руді Дучке» [6]. В ній містяться
листи від учасників демонстрацій та акцій протестів,
телеграми від урядовців К.–Г. Кізінгера та К. Шютца,
листи від професорів, дітей та міського населення.
Захоплювалися Р. Дучке, його поглядами та ідеями
й польські студенти, з якими він листувався, про
що свідчить невеликий збірник «В доповнення:
Руді Дучке відповідає польським студентам» [30].
Незаперечним джерелом є видання Г.–Й. Вінклера
[8], в якому міститься листування «істеблішменту» та
Позапарламентської опозиції щодо масштабних акцій
протесту студентства та молоді. Представники ППО
в свої листах висувають вимоги зміни політичного
клімату в країні та політичної системи в цілому. В
збірнику листи «істеблішменту» були поділені на три
групи: 1) листи щодо спотвореного Позапарламентською
опозицією бачення загрози громадському порядку в
країні; 2) з’ясування причин її виступів і демонстрацій
та 3) пропозицій ППО щодо проведення реформ.
Документальний збірник засвідчує і розкриває зміст
глибоких протиріч між правлячими колами ФРН та
Позапарламентською опозицією.
Вагомим джерелом для дослідження студентського
руху є листування німецького філософа і соціолога
Ю. Габермаса [14] зі студентськими організаціями,
представниками ППО та «нових лівих». В своїх листах
вони обговорюють проблеми політичного життя ФРН
та прагнуть разом знайти їх вирішення. Крім того,
Ю. Габермас радить лідерам ППО як діяти та яку
стратегію обрати в досягненні своєї мети.
Важливе значення для дослідження діяльності
Р. Дучке мають опубліковані в повному обсязі його
щоденники [41], які охоплюють період 1963–1979 рр.
і розповідають про нього як революціонера, батька
та набожного християнина. Дучке відзначився не
лише як політичний активіст, але й як громадянин–
борець – байдуже чи виступав він проти «брехливого»
суспільства, чи проти існуючої влади.
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Документальні праці «Мій довгий марш: промови,
листи, щоденники за 20 років» [42] та «Бунт. Корені
та наслідки» [40] розповіли про Р. Дучке як людину,
теоретика, агітатора, політика. Перша праця містить
фрагменти текстів 1960–х – 1970–х рр., його інтерв’ю,
промови, щоденники, багато з яких не були опубліковані
раніше. Сам Р. Дучке говорив про себе як політичну
особистість і як про незалежного соціаліста. В другій
праці з’ясовується роль теоретиків та ідейних настав
ників руху – Е. Блоха, Г. Голльвіцера та Г. Маркузе та їх
вплив на Р. Дучке. Тексти, ессе, листи Р. Дучке до них,
доповнені інтерв’ю, промовами та документами.
Отже, аналіз листів та щоденників дає нам
можливість з’ясувати погляди учасників руху, їх лідерів
на цілі та методи боротьби, що становили основу руху.
До четвертої групи відносяться мемуари та
автобіографічні праці. Особливої уваги заслуговує
праця дружини Р. Дучке – Гретхен Дучке «У нас було
жорстоке, але гарне життя. Руді Дучке. Біографія» [19].
Вдова Г. Дучке здивувала громадськість як талановитий
біограф, яка надрукувала свої власні спогади про свого
чоловіка та про їх спільне життя. Крім того, Г. Дучке
виклала раніше невідому інформацію про останні події
студентських виступів 1968 р., про діяльність Руді в
Позапарламентській опозиції та екологічному русі ФРН,
представила суспільству його листування з іншими
діячами студентського руху, його власні записи.
Цікавим є дослідження сина лідера студентів
Р. Дучке – Руді–Марека Дучке «Сліди мого батька»
[20], який спеціально приїхав з Америки, де жив, до
Берліна, щоб з’ясувати: ким насправді був його батько?
Як сприймали його люди, з якими він боровся пліч–о–
пліч чи конфліктував? В чому полягала глибина його
поглядів та ідей? Руді–Марек зустрічався та спілкувався
з колишніми соратниками батька, серед яких Б. Рабель,
Ю. Тройліб та Й. Фішер. Особливістю цієї праці є
з’ясування: що залишилося від утопій демократичного
та «людяного» соціалізму, за який так вперто боровся
його батько? Дана праця є цікавим документальним
свідченням з вираженою політичною позицією та
одночасно з елементами індивідуального дослідження.
Важливими для дослідження є автобіографічні
нариси Р. Дучке та П. Шнайдера. В першій праці, яка
вийшла через два роки після смерті Р. Дучке [39], він
постає як речник Позапарламентської опозиції та як
символ молодого покоління 1960–х рр. Сам Р. Дучке
розповідає про своє життя на Сході та Заході, до та
після замаху. Особливе місце він відвів своїй діяльності
в ППО аж до її занепаду. П. Шнайдер, який був одним з
речників та учасником подій 1968 р., будучи в оточенні
Р. Дучке та У. Майнхоф, вів щоденник, який ліг в
основу його праці [44]. В ньому він виклав свої надії
та сподівання, записував промови та гасла учасників і в
хронологічному порядку подав події 1967–1968 рр.
П’ята група представлена даними соціологічних
досліджень. Вивчаючи студентський протестних рух
у ФРН в 1960–х рр., не можливо не звернути уваги
на соціологічні дослідження, які проводилися в цей
час університетом міста Маннгейм [35; 36]. Соціо
логічні опитування проводилися серед молоді, сту
дентства та населення в цілому, зокрема, з таких
питань: проблеми шкільної освіти, вищої школи, участь
молодого покоління в організаціях, зацікавленність
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політикою та розуміння значення понять «демократія»,
«фашизм», «націоналізм». Дані соціологічних опитувань
дозволяють нам виявити рівень активності молодого
покоління у вирішенні зазначених проблем.
Довідкові видання, хроніки, фотодокументи нале
жать до шостої групи джерел. Три томи видання
«Франкфуртська школа та студентський рух» охоплють
події у Франкфурті від 1946 по 1995 рр. Перший том
«Хроніка» [23] містить інформацію про події 1967–
1969 рр. – кульмінацію студентського руху – з огляду
їх причин з недалеких 1950–х рр. та складається з
багаточисельних фото, ілюстрацій тогочасних фото
графів. До другого тому «Документи» [24] входить
433 документи – фрагменти виступів, цитати, статті,
листи, серед яких 252 стосуються подій 1967–1969 рр.
Коментарі та дискусії видатних представників студент
ського руху, їх обговорення та виступи, промови на
конференціях ССНС містить третій том «Статті та
коментарі» [22].
Варта уваги спільна праця Т. Бекера та У. Шредера
[3], написана як на основі приватних зібрань документів
учасників, так й на основі архівних матеріалів
Позапарламентської опозиції. Дана праця містить
хронологію студентського протестного руху з 1965 по
1970 рр., а також багату бібліографію, яка робить цю
роботу таким собі путівником з історії студентського
протестного руху.
Архівні матеріали, документи та промови політиків
з приводу проблеми надзвичайних законів та їх змісту,
зібрали та опублікували Г. Гісслер та А. Лоранге [2], які
висвітлили події травня 1968 р. Автори прослідкували
розмах студентських протестів у найбільших містах
ФРН, подали їх хронологічну картину, а також
опублікували доповіді демонстрантів щодо безглуздості
розробки цих законів.
Фотографії участі молоді в протестному русі
представив у своїй роботі М. Руетц [43], який мав на
меті показати не зміст подій 1968 р., а відобразити
їх зовнішні прояви, фіксуючи учасників та їх дії, їх
вирази обличчя та міміку. Даний збірник вмістив у собі
323 фотографії з яскравими заголовками та коментарями.
І остання група – це матеріали періодичної преси.
Важливим джерелом у дослідженні студентського
протестного руху є матеріали преси 1960–х рр., адже
газети відтворювали щоденні події, а журналісти
прагнули зажди бути першими на місці подій та подати
до друку свіжі репортажі.
Висвітлення студентських демонстрацій та акцій
протесту щодо події 2 червня 1967 р. знайшло своє
відображення у статтях преси Німеччини 1960–х рр.,
які були зібрані студентами Вільного університету
Берліна [49] як доказ цькування, брехні та спотворення
Шпрінгером подій і, як наслідок, підбурювання ним
громадськості проти протестів студентства, особливо
після вбивства студента 2 червня 1967 р. Проблему
1967 р. – вимогу «Відчуження Шпрінгера» засвідчила
документальна збірка матеріалів та дискусій [47],
упорядкована такою організацією як Республіканський
клуб, яка підтримувала студентів у їх боротьбі.
Журнал «Шпігель» випустив свій збірник [46] з
цілою низкою статей про протести студентства у ФРН,
а також коментарі до них, висловлювання політичних
діячів [21].
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Ще одним важливим виданням щодо діяльності
ППО є збірник матеріалів періодичної преси [7], в якому
широко висвітлюються різноманітні акції, проведені
учасниками ППО, а також містяться численні інтерв’ю з
державними діячами, які засуджували протестні заходи
Позапарламентської опозиції.
Студентський протестний рух знайшов своє
висвітлення також і в інших журналах та газетах
періоду 1960–х рр. До таких газетних видань належать
«Ді Вельт» («Die Welt»), «Франкфуртер Алльгемайне
Цайтунг» («Frankfurter Allgemeine Zeitung»), «Більд–
Цайтунг» («Bild–Zeitung»), «Ді Цайт» («Die Zeit»),
«Абендцайтунг» («Abendzeitung»), «Зюддойче Цайтунг»
(«Süddeutsche Zeitung»); а до журналів – «Аус Політік
унд Цайтгешіхте» («Aus Politik und Zeitgeschichte»),
«Дер Шпігель» («Der Spiegel»), «Меркур» («Merkur»),
«Курсбух» («Kursbuch»), «Макрсистише Блеттер»
(«Marxistische Blätter»), «Блеттр фюр дойче унд
інтернатіонале Політік» («Blätter für deutsche und
internationale Politik»), «Югендвельт» («Jugendwelt») та
інші.
Отже, огляд та аналіз основних груп джерельної
бази дослідження історії студентського протестного
руху у ФРН свідчить про невичерпне багатство фактів,
які є цінними у висвітленні становлення, розгортання
та динаміки розвитку студентського протестного руху,
встановлення його хронології, а також розуміння
проблем молоді та вплив держави.
Але попри велику кількість опублікованих
документів і матеріалів, є й досі невідомі, закриті та
неопубліковані документи, зокрема матеріали, звіти,
протоколи правоохоронних органів влади, які вели
боротьбу з молоддю та студентством. Навіть у працях
німецьких дослідників відсутній даний матеріал,
що залишається й досі невідомим та нез’ясованим у
висвітленні проблеми студентського протестного руху у
ФРН.
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Діяльність товариства «Сокіл»
в умовах політичної системи
Другої Речі Посполитої
Проаналізовано діяльність сокільських товариств у контексті суспільно–
культурних та політичних процесів у Галичині упродовж міжвоєнного періоду
ХХ ст. Охарактеризовано організаційну структуру українського сокільського
руху, визначено основні напрями діяльності сокільських гнізд, на конкретних
прикладах показано співпрацю «Сокола» з іншими національно–культурними
організаціями, а також з’ясовано вплив сокільства на формування світогляду
українців Галичини. Відзначено, що пропагуючи героїчний шлях Легіону
Українських Січових Стрільців, вшановуючи велич І. Мазепи, М. Шашкевича,
Т. Шевченка, І. Франка та цінуючи їхнє значення у національному відродженні,
соколи через комплекс національно–патріотичних заходів утверджували у
свідомості українців краю віру в необхідність боротьби за національні права.
Доведено, що спортивна, національно–культурна діяльність сокільських
товариств в Галичині, в осередках української еміграції в Європі, Південній
Америці у міжвоєнний період ХХ ст. мала важливе значення для піднесення
рівня національної свідомості, збереження національної пам’яті та консолідації
українців.
Ключові слова: «Сокіл», ідеологія, спорт, патріотизм, національний
світогляд.

Наприкінці ХІХ ст. до Галичини із Чехословаччини
проникає сокільська ідеологія. Уже на початку ХХ ст.
сокільські товариства відіграли важливу роль у процесі
утвердження національної свідомості, консолідації
українців, адже поєднуючи спортивну і національну
складову у своїй діяльності, товариства стали одними з
осередків, навколо яких гуртувалася українська молодь.
Більше того, в умовах бездержавності сокільські
організації спільно з іншими національно–культурними
та спортивними товариствами виконували державну
функцію фізичного виховання українців. Об’єднуючи
різні соціальні групи населення, через фізичну культуру
вони плекали патріотизм, суспільну активність та
дисципліну, громадську відповідальність та моральність.
Дослідження історії діяльності українських сокіль
ських товариств, як феномена суспільно–культурного
життя Західної України та еміграції, становить значне
наукове, пізнавальне та суспільне зацікавлення.
Воно зумовлене передусім метою, завданнями,
змістом діяльності, які виходили з тогочасних потреб
національного руху: формування гармонійно розвиненої
особистості, національно свідомого, загартованого
душею і тілом, борця за визволення українського народу,
здобуття незалежної держави. Основна мета статті,
джерельну основу якої становлять архівні матеріали та
спогади членів сокільських гнізд, – охарактеризувати
особливості діяльності товариства «Сокіл–Батько»
упродовж міжвоєнного періоду ХХ ст.
Перші загальні збори товариства «Сокіл–Батько»
після рішення Ради послів держав Антанти відбулися
21 квітня 1923 р. [4, арк. 10]. У зверненні організаційної
секції «Сокола–Батька» до українського громадянства
за підписом Нестора Ниціва, Володимира Гафтковича
підкреслено складні політичні і економічні умови
діяльності товариств: «Війна, опісля роки повоєнного
упадку полишили страшні сліди, не лише на нашім
населенню та його майні, але й на ниві сокільської
організації. Праця десяток літ ведена серед няйтящих
відносин, окуплена кривавим потом, – знівечина. Наші
сокільські організації здвигнені жертвами і трудами
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цілого народу, здержані у своїй діяльности і тільки де–
не–де починають відроджуватися» [4, арк. 10].
Українців закликано відновити діяльність сокіль
ських організацій «тим більше, що відносини в
краю уложилися настільки, що статути «Сокола»
затверджують усі три воєвідства Східної Галичини і
без всякого страху можна приступити до праці. Хто не
схоче приложити своїх рук до праці, цей допуститься
національного злочину» [4, арк. 10]. Старшина
«Сокола–Батька» 26 грудня 1922 р. розповсюдила лист
до прихильників товариства за підписом тимчасового
голови організаційної секції «Сокола–Батька» Степана
Магаляса. У ньому інформовано, що організаційна
секція поставила своїм завданням відновити усі
сокільські передвоєнні гнізда.
Однак масовий сокільський рух після Першої
світової війни, польсько–української війни відновити
було складно. Відгукувалися, в основному, представники
старшого покоління, члени передвоєнних соколів, а
також духовенства. Невтішну тенденцію підтверджує
статистика. Так, для прикладу, якщо у 1923 р. засновано
або відновлено 20 товариств (ліквідовано – 30, діяли
45 товариств), то у 1924 р. засновано 1 товариство
і ліквідовано 2. Не кращою була ситуація у 1925 р.,
коли засновано / відновлено 13 товариств, ліквідовано
15 [1, с. 88]. За словами Степана Гайдучка, «по нашій
програній війні (в часі цеї війни ні одно товариство
не проявляло діяльности) – в році 1920 працює лише
сам «Сокіл–Батько». Суспільність краю була занята
повоєнними турботами, та немала настільки духовної
рівноваги, щоб занятися відбудовою організації.
До цього стояли на перешкоді тяжкі адміністрацій
ні відносини, що від’ємно відбивалися на нашому
культурному житті» [1, с. 88].
Звітуючи про діяльність товариства «Сокіл–Батько»
у 1922 р. М. Заячківський зазначив, що «вона не
розвинулась як слід, а то будьто з причин пануючого
режиму в краю, будьто із–за браку фондів» [6, арк. 4].
Водночас він закликав учасників з’їзду підтримати
кроки старшини «Сокола–Батька» щодо організаційної
розбудови товариства в Галичині. Згодом, на засіданні
старшини 25 квітня 1923 р. С. Гайдучок розкритикував
атмосферу, яка панувала на загальних зборах: «Взагалі
Загальні збори відбулися так, немов би тілько для того,
щоби відбулися. Також відносно організації ніхто і
словом не згадав. Нема нікого, хто б поїхав на село,
філії відновляються самочинно, бо зі сторони Сокола–
Батька досі не було відповідного заклику» [6, арк. 12].
Як результат, 4 листопада 1923 р. скликано
надзвичайні загальні збори «Сокола–Батька» для
ухвалення змін статуту [9, арк. 8]. У попередній
редакції п. 1 статуту товариство засновувало філії в
Галичині та Буковині. Збори ухвалили редакцію цього
параграфу наступним чином: товариство засновує філії
в межах Другої Речі Посполитої. Проте, незважаючи
на результати загальних зборів, на засіданні старшини
«Сокола–Батька» 20 грудня 1923 р. знову актуалізував
питання зміни статуту [6, арк. 17].
Проблема статуту було обговорено й 20 лютого
1924 р. на засіданні старшини товариства. Голова
«Сокола–Батька» М. Заячківський констатував «про
пажу» статуту та запропонував змінити старий осново
положний документ для чого попросив В. Кузьмовича
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«вирішити дану проблему» [6, арк. 21]. Оскільки
польська влада не дозволяла реєструвати місцеві
осередки «Сокола–Батька», із внесенням змін до
основоположного документу товариства було вирішено
почекати.
Важливим етапом в оформленні організаційної
структури товариства стало ухвалення у 1926 р.
правильника організаційної секції, в якому задекла
ровано об’єднання організаційної і «пожарничої» секцій
в єдину організаційну (складалася з голови, заступника
голови, секретаря і референтів). Членами секції могли
бути лише члени товариства. Водночас встановлено
межі кількісного складу: нижня межа – 5, верхня – 15
[4, арк. 5].
Організаційна секція поділила свою працю між
окремими референтами. До організаційного референту
належали «справи організаційні, пожарничі і руханкові
для цілого краю». Йому підлягала організаційна
колегія, що складалася: з крайового референту;
референту для Львова і повіту, провідника інструкторів
пожарних; провідника інструкторів руханкових; техніч
ного провідника. Крім організаційного референту
передбачався референт пропаганди і правний заступник
[4, арк. 6].
Реформування організаційної структури товариства
продовжила нарада старшини, яка відбулася 6 лютого
1927 р. Після організаційного реферату В. Гафтковича
виступив голова товариства М. Заячківський, який
підкреслив, що «лиш карність і порядок, це ті спроби,
які приводять до ціли, тому кождий сокіл ці два слова
мусить запам’ятати і мати їх у душі. Мусить також бути
однозгідність в однострою і відзнаках, і в діяльності
товариств. Всі мусять пам’ятати, що до праці треба
рук і грошей, тому треба старшину «Сокола–Батька»
підпомагати і в праці і грошево. Вийшов вже підручник
пожарництва – вийшов пізно, бо не було грошей.
Організація добула кредит. Пожарництво треба вести
з порядом. Число гнізд побільшалося в останнім часі
у вісім разів. Площа не викуплена і цілий край мусить
допомогти викупити український город. Март місяць –
це час викуплення українського городу. Город конечно
потрібен для розвивання спорту і українська молодь тут
може мати свої площі» [10, арк. 3].
Надалі інтенсивність нарад не зменшувалася,
проте більшість із них не приносили реальних плодів.
Ситуація змінилася у 1927 р., який став одним із
найкращих післявоєнних років для українського
сокільства. Після дозволу влади «основати сокільські
товариства, українське чинне громадянство перейняте
благородними ідеями Сокола і його традицією, з повним
запалом кинулося до оснування сокільських гнізд і
тут можна було переконати наглядно о могучости ідеї
українського сокільства. Ге й би за ударом чародійної
різки засновано в часі кількох місяців 1926 р. кілька
сот сокільських гнізд, а на їх чолі поставлено
найактивніший елемент українського громадянства» [10,
арк. 19].
Наступний – 1928 рік старшина «Сокола–Батька»
присвятила пам’яті полеглих українських героїв у
Першій світовій війні. У зв’язку з цим старшина
видала наказ: «1. Всі сокільські товариства відбудуть
з тої нагоди місцеві свята. 2. Всі повітові сокільські
осередки відбудуть такіж повітові свята». Поряд з
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цим, запропоновано програму місцевих свят: урочиста
панахида за полеглих героїв, репетиція вправ,
національний гімн, спортивні вправи соколів і сокілок
вільноруч, вправи доросту хоруговками, чвіркові
вежі соколів, забави та ігри доросту, вправи списами.
Повітові осередки в порозумінні і співпраці з Комітетом
охорони воєнних могил зобов’язані були відкрити
пам’ятник або пропам’ятну таблицю [2].
Унормування роботи товариства дозволило напри
кінці 1920–х рр. розпочати підготовку до крайового
здвигу. На загальних зборах (1928 р.) С. Гайдучок
повідомляв: «Здвиг зв’язаний з 35–літтям істновання
не лише «Сокола–Батька», але взагалі сокільства…
На репрезентаційний здвиг треба коло 15000 зол.,
які вернуться або пропадуть. Край мусить помогти
фінансово. Треба звернутися до Краєвих фінансових
централь по гроші, бо здвиг дає моральну піддержку
цілій нації» [10, арк. 3].
Наголошено, що «під час здвигу треба зладити
сокільську виставку. Треба зібрати фотиграфічні
альбоми поодиноких гнізд…, заборони влади, діаграми
вправляючих, признання потрети заслужених для
сокільства людей, прапори і инше. Ми не маємо
першого сокільського однострою кавової краски. Треба
його відшукати. Поодинокі округи повинні подати списи
кілько членів сокільської орг–ції брало участь у війнах,
щоби можна було уложити діяграми участи сокільства
у визвольних змаганнях» [10, арк. 4]. У дискусії лунали
заклики про те, що «поодинокі округи повинні самі
подбати о знижки чи навіть потяги», необхідно подбати,
щоби міста і села «приготовлялися до приїзду і складали
гроші на дорогу», всюди були комітети здвигу, а у
Львові було «де відпочити і також з’їсти, подбається о
провідників, щоби спровадити по Львові» [10, арк. 4].
Зрештою, усі погодилися, що «здвигови мав би бути
посвячений цілий рік.
Отже, на крайовій нараді сокільських голів і
начальників восени 1928 р. вирішено організувати
крайовий здвиг в черені 1929 р. у Львові. Проте
виконати цю постанову не вдалося з різних причин:
«Листопадові події, труси й арештовання в 1928 р.
зараз в початках витиснули своє п’ятно на підготовку
проектованого здвигу. Пізна весна й не можливість з
цего приводу належного вивчення прав, коли возьмемо
під увагу, що праця в численних сокільських гніздах
під час зими майже спить задля браку руханкових
саль, мала також немалий вплив на відступлення
від ухваленого проекту. Найбільше зі всіх причин
зашкодила нам велика опіка влади в 1929 р., якої ви
слідом було порозв’язування сильнійших гнізд, з яких–
небудь причин, як також накладання грошевих кар
за ношення сокільських одностроїв. І то не тільки на
побратимів, але навіть на сестер за ношення однакових
червоних хустинок» [10, арк. 19]. З наведених причин,
замість проектованого здвигу, організовано сокільське
свято 21–22 вересня 1929 рр. на площі «Сокола–Батька»
[10, арк. 20].
Пацифікація та антиукраїнська спрямованість цент
ральних органів влади дещо пригальмувала діяльність
«Сокола–Батька» у першій половині 1930–х рр. Чи не
найінтенсивнішу діяльність у цей період проводила
руханкова секція товариства. На всі заплановані і
підготовлені організаційною секцією курси, руханкова
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секція направляла інструкторів, які властиво «пере
водили ці курси, вчили призначених руханкових вправ
і виповнювали руханкову програму курсу. У цей спосіб
вишколювала секції начальників і провідників вправ
для поодиноких товариств, підготовлювала вправи на
сокільські свята і тим самим поширювала не словом,
а ділом зрозуміння руханки і сокільської ідеї» [7,
арк. 27]. Низку курсів представниками руханкової секції
проведено у Львові (Т. Білостоцьким, С. Коцюбою,
Д. Коцюбівною, М. Трілем, Я. Білостоцьким). Спор
тивну частину курсів проводив О. Верхола, а рятів
ництво і гігієну – Б. Макарушка [7, арк. 7].
Сокільські курси, які тривали 2 – 5 дні були
присвячені «коротким викладам з обсягу тілесного
виховання, а в переважній частині виочуванню рухан
кових вправ. Попри руханку відбувалася теоретична
і практична наука пожарництва, а також справи
організаційно–сокільські, рефровані представниками
даних секцій» [8, арк. 44]. Відзначимо, що плани
курсів були опрацьовані С. Гайдучком надзвичайно
грунтовно. Як інструктори від імені секції для
організації сокільських свят і перевірки діяльності
товариств виїжджали до окремих сокільських товариств
Львівського повіту М. Коцюбівна, О. Крамаржівна,
Л. Зайшла, О. Баб’яківна, Я. Конрадівна, І. Яремочівна,
А. Верпановська, О. Дражньовський, С. Коцюба,
Т. Білостоцький, Б. Собків, Р. Турко, Я. Білостоцький,
Р. Басараб, М. Боярський, В. Мигович, В. Масюк та ін.
[8, арк. 13].
Наприкінці 1934 р. старшина «Сокола–Батька»
запланувала здійснити реформу організаційної діяль
ності. В обіжнику від 30 грудня 1934 р. підкреслено:
«Уздоровлення сокільської організації і скермування
життя сокільських гнізд у правильне, урегульоване
русло є втеперішній хвилі найбільшою журою
старшини «Сокола–Батька». Довгі роки не все згідної
зі Сокільськими вимогами праці сокільських гнізд
довели до того, що инша сокільська організація не має
ще надто сильних підстав. Вона мусить у найближчих
роках скріпитися у нутрі так матеріально і морально,
щоби могла дорівняти сокільським організаціям инших
сокільських народів» [3, арк. 1]. До здобутків товариства
також можна віднести підготовку до проектованого
крайового здвигу 1934 р.: «З цією метою у Львові і в
повітах відбулося 19 тіловиховних курсів, організація
руханково–вокального вечора, який замінив «загальний
руханковий попис з переведеної руханки в зимовім
сезоні», видання підручників, для здвигових вправ
вільноруч для побратимів, посестер і учасників [5,
арк. 6].
Однак, незважаючи на вжиті заходи, старшина
«Сокола–Батька» в одному з обіжників (1934 р.)
констатувала, що теперішній стан сокільських гнізд
краю так під оглядом організаційним, як і тіловиховним
«є назагал дуже лихий». Лише деякі гнізда ведуть
«ширшу діяльність», однак і та діяльність не все є
планова і згідна з сокільськими потребами. Немає
«підручників, які обнімали б всеціло діяльність
сокільського гнізда, та давали б вказівки, як цю
діяльність перевести в життя. Навіть і тих кільканайцять
підручників, які видав «Сокіл–Батько», не всі гнізда
мають в своїх бібліотеках, бо лише одна четвертина
гнізд набула ті підручники. Самозрозуміло, що через те
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витворився такий стан, що сокільські гнізда не ведуть
правильних тіловиховних вправ та не виконують інших
завдань сокільської організації, а за це бавляться в
аматорський гурток, оркестру або копаний м’яч» [5,
арк. 2].
З цих причин старшина «Сокола–Батька» вирішила
визнати 1935 р. роком оздоровлення сокільської
організації та допомоги гніздам налагодження праці
на місцях. З цією метою Сокіл–Батько почав видавати
для гнізд щомісяця обіжники, в яких будуть визначені
плани діяльності гнізда на визначений місяць разом
з практичними порадами щодо його виконання.
Старшина розуміла, що для цілковитого оздоровлення
організації товариства започаткована практика буде лише
маленькою частиною праці, адже передусім необхідне
усвідомлення гніздами виконання даного плану [5,
арк. 18]. На жаль, напередодні Другої світової війни
«Сокіл–Батько» не зумів розвинути задекларовані цілі у
життя.
Таким чином, в умовах політичної системи Другої
Речі Посполитої завдання сокільських товариств
залишалося незмінним – «виховання своїх членів в
дусі спортивного та духовного розвитку». Товариство
проводило знану роботу щодо зміцнення своєї
організаційної структури – упродовж міжвоєнного
періоду ХХ ст. неодноразово скликалися позачергові
збори, вносилися зміни у статут, змінювалися підходи
щодо структури товариства, основних напрямів його
діяльності.
Основними напрямами діяльності «Сокола–Батька»
у досліджуваний період стали: 1) руханково–гімнас
тичний, спортивний; 2) протипожежний; 3) викуп
«Українського городу»; 4) пропагандистсько–видавни
чий і національно–просвітницький. Найбільш масовими
і популярними формами діяльності «Сокола–Батька»
стали організація крайового здвигу (1934 р.), щорічних
сокільських обласних, окружних, повітових, районних
сокільських свят, «Запорізьких ігрищ», спортивних
сокільських змагань із різних видів спорту, «Днів
українського спортовця», сокільських свят, присвячених
Т. Шевченкові, І. Франкові, М. Шашкевичу, сокільських
чайних вечорів, фестин. Метою цих прилюдних
виступів були: 1) вшанування великих історичних
подій; 2) пропагування сокільської ідеї; 3) демонстрація
громадянству результатів праці; 4) перевірка сил,
організованості і тіловишколу членів.

Випуск 124

3. Tsentral’nyy derzhavnyy istorychnyy arkhiv Ukrayiny u
m. L’vovi. – F.312. – Op.1. – Spr.22.
4. Tam samo. – Spr.26.
5. Tam samo. – Spr.33.
6. Tam samo. – Spr.44.
7. Tam samo. – Spr.45.
8. Tam samo. – Spr.46.
9. Tam samo. – Spr.49.
10. Tam samo. – Spr.52.
Kotov S. M., applicant of the Center for Research
Ukrainian–Polish relations Ivan Krypiakevych Institute
of Ukrainian Studies of the National Academy of Sciences
of Ukraine (Ukraine, Lviv), inukr@inst–ukr.lviv.ua
The activity of the «Sokol» company in the conditions
the political system of the Second Commonwealth
The activity of socol societies in the context of socio–cultural and political
processes in Galicia during the interwar period of the twentieth century is analyzed.
The organizational structure of the Ukrainian Sokol movement is described, the main
directions of activity of Sokol nests are determined, concrete examples show the
collaboration of «Sokol» with other national–cultural organizations, as well as the
influence of social life on the formation of the worldview of Ukrainians in Galicia. It is
noted that in promoting the heroic way of the Legion of the Ukrainian Sich Riflemen,
while honoring the greatness of I. Mazepa, M. Shashkevich, T. Shevchenko, I. Franko
and appreciating their importance in the national revival, the falcons, through the
complex of national–patriotic measures, asserted in the minds of Ukrainians the land
of faith in the need to fight for national law. It is proved that sporting, national and
cultural activities of socol societies in Galicia, in the centers of Ukrainian emigration
in Europe, South America in the interwar period of the twentieth century was of
great importance for raising the level of national consciousness, preserving national
memory and consolidating Ukrainians.
Keywords: «Sokol», ideology, sport, patriotism, national outlook.

***

Список використаних джерел
1. Сокіл–Батько. Спортивно–рахункове товариство у Львові.
Альманах. 1894–1994. – Львів: РВО «Основа», 1996. – 512 с.
2. Сокільські вісти. – 1928. – Ч.4.
3. Центральний державний історичний архів України у
м. Львові. – Ф.312. – Оп.1. – Спр.22.
4. Там само. – Спр.26.
5. Там само. – Спр.33.
6. Там само. – Спр.44.
7. Там само. – Спр.45.
8. Там само. – Спр.46.
9. Там само. – Спр.49.
10. Там само. – Спр.52.

References
1. Sokil–Bat’ko. Sportyvno–rakhunkove tovarystvo u L’vovi.
Al’manakh. 1894–1994. – L’viv: RVO «Osnova», 1996. – 512 s.
2. Sokil’s’ki visty. – 1928. – Ch.4.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

117

Випуск 124

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

УДК 141.78:316

Бесєдіна Г. О.,
аспірантка філософського факультету, Київський
національний університет ім. Тараса Шевченка
(Україна, Київ), anna137besedina@gmail.com

Концептуальний вплив
філософії Карла Маркса
на «теорію практик» П’єра Бурдьє
Інтелектуальні розвідки П’єра Бурдьє ґрунтуються на ідеях таких
філософів як Макс Вебер, Еміль Дюркгейм, Карл Маркс тощо. Революційні
ідеї Карла Маркса були ввібрані і переосмислені багатьма мислителями ХХ і
ХХІ століття. Для більш ґрунтовного розуміння «теорії практик» П’єра Бурдьє,
варто зосередити свою увагу на ідеях Карла Маркса. У статті проведено
компаративістський аналіз основних положень філософії Карла Маркса і П’єр
Бурдьє, що дало змогу критично переосмислити теорію П’єра Бурдьє, зрозуміти
її ідейні основи і перспективи. Знайдено ті ключові концепції у теорії Карла
Маркса які були переосмислені і розвинені у філософії П’єра Бурдьє, зокрема
концепція капіталу, практики, відтворення. Ранні роботи П’єр Бурдьє були
написані під впливом марксизму що особливо яскраво видно у термінологічному
інструментарії яким він користується: «капітал», «практика», «відтворення»,
«виробництво», «ринок». А назва «теорія практики» являє собою яскравий
приклад рецепції концепції «праксису» у Маркса. На відмінну від Маркса, який
пов’язує капітал з матеріальним виробництвом, Бурдьє множить форми
капіталу. Крім економічного, який можна порівняти з капіталом у Маркса,
Бурдьє виділяє також культурний, соціальний і символічний як різновид
соціального капіталу. Не зважаючи на значний вплив марксизму на розвиток
теорії П’єра Бурдьє вона все ж таки являє собою оригінальний підхід який
знаходиться поза межами марксизму, зокрема у своєму зрілому варіанті.
Ключові слова: П’єр Бурдьє, Карл Маркс, практика, клас, капітал,
символічний капітал, габітус.

Значна кількість філософів і соціологів робили
спробу філософського осмислення феномен практики.
Майже у кожного видатного філософа ми знаходимо
відсилки, або ж навіть цілі трактати, присвячені цій
темі. Е. Кант, К. Маркс, Л. Вітгенштайн, Е. Гіденс,
Х. Дрейфус, Ч. Тейлор, Н. Еліас, А. Макінтайр,
П. Бурдьє спрямовували свої філософські пошуки у
цьому напрямі і з метою віднайти основоположний
принцип людської діяльності.
В основу розвитку теорій практик, лягли ідеї таких
філософів як: Аристотель, Е. Кант, Л. Вітгенштайн,
Г. Гарфінкель, К. Маркс. На формування теорії прак
тики, досить опосередковано, вплинув американський
прагматизм, (Джона Д’юї, Джордж Герберт Мід,Чарльз
Пірс) хоча сам прагматизм акцентує свою увагу на
фактах і визначає практику через протиставлення теорії.
На сьогоднішній день існує низка дослідників які
розробляють проблему практик. Російські дослідники –
В. Волков і О. Хархордін, Наталя Шматко – російська
дослідниця і перекладач праць Бурдьє, Теодор Шатськи
(Theodore Schatzki) – американський дослідник,
Дерек Робінс (Derek Robbins) заслужений професор
Університету східного Лондона (UEL). Роджерс
Брубейкер (Rogers Brubaker) – професор соціології
University of California, Los Angeles (UCLA). Бріджит
Фаулер (Bridget Fowler) – соціальний антрополог,
професор університету Глазгоу (University of Glasgow).
Шері Ортнер (Sherry Beth Ortner) – американський
культурний антрополог. Французькі дослідники Люк

118

Болтанськи (Luc Boltanski), Лоран Тевено (Laurent
Thevenot) тощо.
Звичайно ж теорії практик мають своїх критиків.
Stephen Turner у своїй роботі «Social Theory of
Practices: Tradition, Tacit Knowledge, and Presupposition.»
зазначає, що бажання теоретиків практик побудувати
універсальний підхід до дослідження практик невиправ
дане, тому як, за словами Тернера, теорії практики
занадто загальні, а дослідження практики за великим
рахунком обмежується лише їх описом і розумінням
того як практики розділяються і передаються.
На сьогоднішній день теорії практик не можна
звести до єдиного підходу, або ж поділити за школами.
Проте дослідники сходяться у тому, що такі явища
як знання, діяльність людини, смисл, наука, влада,
мова, соціальні інститути і історична трансформація,
реалізуються в межах поля практик і є її компонентами.
Провідні представники теорії практики, розглядають
практику як втілення матеріальної, опосередкованої
маси людської активності, що організується навколо
спільного практичного розуміння. Практичні підходи
для соціальної теорії висвітлюють певну соціальну
онтологію – це область втілених, матеріально пере
плетених практик, що організовуються навколо
колективного практичного розуміння. Теоретики прак
тики скажуть, що такі феномени, як мова, соціальні
структури, соціальні ролі, буття в світі можуть бути
дослідженні лише через опосередкування практики [11].
П’єр Бурдьє був і залишається визначною постаттю в
світовій, соціальній, політичній, а головне, філософській
думці. Його революційна «теорія практики», як було
зазначено вище, виросла на ґрунті філософії Еміля
Дюркгейма, Макса Вебера, Людвіга Вітгенштайна,
Карла Маркса тощо. З текстів П’єра Бурдьє ми можемо
експлікувати ті концепти, які виникли під впливом тих
чи інших філософів. Проте чи є цей вплив настільки
визначним, що дало б нам можливість назвати Бурдьє
послідовником того чи іншого філософа? У цьому
контексті ми звернемося до постаті Карла Маркса.
Те що ідеї Карла Маркса вплинули на творчість
П’єра Бурдьє у більшості дослідників сумнівів не
викликають. Під впливом ідей марксизму були написані
наступні праці: «Праця і трудящі в Алжирі» (1963),
«Полишені коріння» (1964), «Спадкоємці» (1964),
«Відтворення» (1970). Для деяких дослідників це стало
приводом для зарахування Бурдьє до лав французьких
марксистів, втім, як зазначає Н.Шматко, у цих працях
превалює структуралістських підхід.
Англійський соціолог і професор університету
Глазгоу (University of Glasgow) Бріджит Фаулер (Bridget
Fowler) у своїй у статті «Pierre Bourdieu: Unorthodox
Marxist?» (П’єр Бурдьє: неортодоксальний марксист?)
відстоює позицію згідно якої Бурдьє, на її думку, є
свідомим марксистом, а його творчість просякнута
бажанням відродити престиж і актуальність марксизму.
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Опонуючи з дослідником Дереком Робінсом, а також з
Роджерс Брубейкером, дослідниця стверджує, що Бурдьє
можна зарахувати до табору марксистів.
Бріджит Фаулер вважає що Бурдьє є одним з
найвидатніших послідовників західної марксистської
традиції. Загальна теза яку хоче донести дослідниця
полягає в тому, що легко можна обґрунтувати вплив
Маркса на ранню творчість Бурдьє, складніше
прослідкувати його вплив на пізні роботи, коли Бурдьє
розробляє свою самобутню мову. Парадоксально, пише
дослідниця, але для захисту теорії Маркса Бурдьє
вирішує вирвати деякі аспекти з інших ідеалістичних
теорій, особливо з Дюркгеймівського структуралізму,
з прицілом на подальше укріплення історичного
матеріалізму [10]. Дослідниця зазначає, що праці після
1968 року і великий вплив переходу до фінансового
капіталу тимчасово дискредитували марксизм, таким
чином Бурдьє був вимушений розробити новий
термінологічний апарат. І не дивлячись на цей акт ре
концептуалізації, Бріджит Фаулер вважає, що Бурдьє діє
ефективно в рамках марксистської позиції. І дійсно вже
сама назва «теорія практики» відсилає нас до концепції
«праксису» Маркса.
Звернувшись до критичної літератури, ми зробимо
спробу показати точки перетину вище згаданих
теорій. Перше, на що ми звернемо увагу, це концепція
«капіталу». На відмінну від Маркса, який пов’язує
капітал з матеріальним виробництвом, Бурдьє множить
форми капіталу. Крім економічного, який можна порів
няти з капіталом у Маркса, Бурдьє виділяє також
культурний, соціальний і символічний як різновид
соціального капіталу. Наталя Шматко в статті
присвяченій П’єру Бурдьє дає наступне визначення
цим видам капіталу: «Економічний капітал – володіння
матеріальними благами, до яких, виходячи з їх ролі
загального еквівалента будь–якого товару, можна
віднести гроші, які допомагають зайняти переважне
місце в полі, а також і будь–який товар в широкому
розумінні цього слова. Культурний капітал – освіта
(загальна, професійна, спеціальна) і відповідний диплом,
а також той культурний рівень індивіда, який йому
дістався у спадок від його сім’ї і засвоєний в процесі
соціалізації. Соціальний капітал – ресурси, пов’язані
з приналежністю до групи: мережа мобілізуючих
зв’язків, якими не можна скористатися інакше, як за
посередництвом групи, що володіє певною владою і
здатної надати «послугу за послугу» (сім’я, друзі, церква,
асоціація, спортивний або культурний клуб тощо).
Символічний капітал – різновид соціального, пов’язаний
з володінням певним авторитетом, репутацією; це капітал
визнання групою рівних і зовнішніми інстанціями» [7].
Найціннішим в цьому контексті є поняття символічного
капіталу. До речі, саме через відсутність символічного
виміру Бурдьє вважає підхід Маркса не завершеним.
Сама Фаулер визнає, що у концепції символічного
капіталу, прослідковується вплив ідей Вебера про статус,
і дійсно Бурдьє посилався на відому опозицію Вебера
класу і статусу (Standische Lage) в цьому контексті
[10, с. 35]. Також концепцію символічної влади Бурдьє
розвиває виходячи із веберівських уявлень про харизму
і легітимність, а загальну теорію економіки символічних
товарів Бурдьє будує на основі уявлень Вебера про
ідеальні товари і ідеальні інтереси.
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Тим не менш дослідниця наголошує, що Бурдьє не
відмовляється від марксистського методу історичного
матеріалізму і не заперечує тексти Маркса, скоріше він
прагне зробити історичний матеріалізм більш складним
і включити до нього аналіз символічної влади поряд з
економічною владою. Також вона зазначає що Бурдьє
хоче привернути увагу до хибного радикалізму, який
був у Маркса, що спирається на спрощену модель
схильності робочого класу до революції. Такий хибний
радикалізм виходить з наївно – реалістичного погляду на
клас. Як не парадоксально, пише дослідниця, але Бурдьє
потужно критикує ортодоксальний марксизм (істмат і
діамат), приймаючи і розповсюджуючи інструментарій
Маркса які мають вагомий соціологічний вплив [10,
с. 36].
Ще одну точку перетину вона знаходить через
аналіз мови. У Бурдьє аналіз мови як символічної
влади, в цьому плані, абсолютно співпадає з диси
дентом–марксистом – Волошиним. І Бурдьє і Волошин
намагаються вийти за межі Сосюра. Вони підкрес
люють, що знак належить усій громаді, він багато
гранний і кожен мовний акт несе яскраві але
суперечливі значення різноманітних соціальних класів.
Брубейкер, пише Фаулер, як і інші, зрозумів
внутрішнє ядро теорії Бурдьє, як спробу поєднати в
новій теорії об’єктивіз і суб’єктивізм, проте можливо
Бурдьє мислить в традиції західного марксизму, а не
як «необґрунтований» новатор, зазначає дослідниця
[10]. Бурдьє, як і Маркс прагне зняти опозицію між
суб’єктом і об’єктом. Карл Маркс у своїх відомих «Тезах
про Фейєрбаха» які були написані навесні 1845 року,
наголошує на недосконалості матеріалізму Фейєрбаха
і усього попереднього матеріалізму. Одинадцять
невеликих за обсягом тез, досить лаконічно розкривають
погляд Маркса на вади попереднього матеріалізму і
дають змогу експлікувати поняття практики. «Головний
недолік усього попереднього матеріалізму – включаючи
і фейєрбахівський – полягає у тому, що предмет,
дійсність, чуттєвість береться тільки у формі об’єкта,
або ж у формі споглядання, а не як людська чуттєва
діяльність, практика, не суб’єктивно» [5]. Брубакер
називає першу тезу в «Тезах про Феєрбаха», ядром яке
підштовхнуло Бурдьє до розробки адекватної теорії
практики. Розвиваючи її він приходить до висновку, що
тільки компроміс між суб’єктивізмом і об’єктивізмом
дозволить нам осягнути смисли людської діяльності.
Роботу «Практичний смисл» він відкриває наступними
словами: «З усіх опозицій, що штучно розділяють
соціальні науки, найфундаментальнішою і найзгубнішою
є та, що протиставляє суб’єктивізм об’єктивізму. Одного
факту її безупинного відродження, в ледь оновленому
вигляді достатньо, щоб побачити, що розрізнюванні
нею способи пізнання однаково необхідні для науки про
соціальний світ, яку не можна звести не до соціальної
феноменології, не до соціальної фізики» [1, с. 22].
Достатньо легко побачити те, що концепція
«праксису» у Маркса і «практики», «габітусу» у Бурдьє
мають спільні риси. У своїй статті «Філософія праксису
Карла Маркса» П. Н. Кандрашов називає філософію
Маркса, філософією тотального праксису. Для того,
щоб зрозуміти в чому полягає основа праксису,
потрібно, в першу чергу, зрозуміти родову сутність
людини чим, на думку Маркса, є праця (Arbeit), праксис
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(Praxis), практика (Praktik) [4]. Праксис це не просто
діяльність, це спосіб людського існування в світі. Коли
людина спрямовує свою діяльність на перетворення
певної природньої речі з метою використання її для
задовольнити певної потреби, ця річ перетворюється
на предмет. Саме вміння перетворювати природу,
адаптувати її у відповідності до своїх потреб відрізняє
людину від тварини. Праксис, таким чином, є сутність
і субстанція соціального буття, тому як будь яке
соціально – історичне явище являє собою або саму
діяльність, або якийсь з її модусів, або якийсь її стан
чи результат. Через реалізацію праксису, внутрішнє
людини переходить у зовнішньо об’єктивну річ,
тобто внутрішній зміст психіки втілюється у предмет,
і цей процес називається опредметненням. Існує і
механізм розпредметнення , коли предмет проявляє
себе в дії, коли його «прочитують» і використовують
у відповідності до його сенсу інші люди. Це можливо
за рахунок того, що інші, відтворюючи іманентну
предметну логіку цих речей одночасно конституюють
інтерсуб’єктивність праксису, тобто ідентичну для усіх
учасників діяльність, значимість предметності в рамках
своєї матеріальної і мисленнєвої діяльності з цією
предметністю. Тобто у людей шляхом інтеріоризації
схем і механізмів предметної, суспільно роздільної
і мисленнєвої діяльності формуються ідентичні
структури свідомості. Тільки так, через опредметнення і
розпредметнення виникає суспільство.
Таке тлумачення суспільства відсилає нас до
концепції «габітусу» у Бурдьє. Філософ визначає
габітус як систему стійких диспозицій, як структуруючі
структуру які лежать в основі усякого сприйняття
і оцінювання усього подальшого розвитку. Габітус
витворює практики як індивідуальні так і колективні,
він є інтеріоризованою сукупністю соціальних відносин
і разом з тим є необхідним джерелом для суб’єктивних
умов практик агенту. Ще однією важливою рисою
габітусу є те, що він виступає як умова узгодженості
практик агентів, що належать до однієї групи, наприклад
коли це стосується вибору професії, книг, розваг, їжі,
чоловіка або дружини, актори схильні діяти аналогічно.
Тобто габітус дозволяє нам діяти в його межах,
розпізнавати дії інших членів цього габітусу за рахунок
чого існує соціальний простір.
Роджерс Брубейкер у статі «Rethinking Classical
Theory: The Sociological Vision of Pierre Bourdieu.»
зазначає, що центральний інтерес до класу, відтворення
і критики Бурдьє, декого вводить в оману змушуючи
прочитувати його як марксиста. З іншого боку
марксисти схильні вважати Бурдьє послідовником
Дюркгейма, через його надмірний зв’язок з інтегра
тивними функціями культури. Paul Di Maggio у своїй
статті запропонував компроміс: на його думку робота
Бурдьє являє собою шлюб Дюркгейма і Маркса. Бурдьє
завдячує і Марксу і Дюркгейму, проте автор зазначає,
що сутність його теорії, головним чином, пов’язана з
Максом і Вебером. Саме на основі концепції Вебера про
стилі життя і атрибути слави, або концепції безчестя,
він розвиває систематичну теорію відношення життєвих
стилів і їх супутні знаки відмінності [8].
Наталя Шматко, також зазначає, що концепти
які фігурують у працях Бурдьє, такі як, «клас»,
«капітал», «виробництво», «ринок», «інтерес» – мають,
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здавалося б цілком марксистське підґрунтя, проте є
принципове розрізнення яке полягає в тлумаченні цих
понять. Дослідниця зазначає, що підхід до тлумачення
соціальних класів є найяскравішим прикладом
розбіжностей з Марксом, у підтвердження своєї тези
вона наводить цитату Бурдьє з роботи «Соціологія
політики»: « Марксизм або без довгих розмов
ототожнює клас сконструйований і клас реальний, тобто
речі в логіці і логіку речей, але ж саме в цьому Маркс
сам докоряв Гегелю; або ж протиставляє «клас–в–
собі», оснований на суб’єктивних факторах, причому
перехід одного в інше марксизм постійно «знаменує» як
справжнє онтологічне сходження в логіці чи тотального
детермінізму, чи – напроти – повного волюнтаризму» [6,
с. 8].
У роботі «Соціологія соціального простору» П’єр
Бурдьє зазначає, що побудова теорії соціального
простору передбачає «серію розривів з марксистською
теорією». Зокрема він акцентує увагу на наступних
моментах: «Перший розрив з тенденцією акцентувати
субстанцію тобто реальні групи, у спробі визначити
їх за кількістю, членами, межами тощо, на шкоду
відношенням, а також з інтелектуалістською ілюзією,
яка приводить до того, що теоретичний, сконст
руйований вченим клас, реально діюча група людей» [3,
с. 14]. Ще один розрив пов’язаний з характерним для
Маркса економізмом, при якому соціолог у дослідженні
соціуму усі соціальні відносини підпорядковує і
виводить з відносин економічних. Проте Бурдьє,
визнаючи важливе місце економічних відносин,
наголошує на багатомірності соціальних відносин, де
економічні відносини лише одна із багатьох складових.
Ще один розрив – з об’єктивізмом і інтелектуалізмом,
які в кінцевому результаті приведуть до ігнорування
символічної боротьби, що наявна у всіх полях.
Для Бурдьє соціальний світ це багатоманітний
простір, в той час як агенти і групи агентів розміщені
в певній області цього простору. В основі соціального
простору – «діючі якості» , які по суті є різними видами
влади чи капіталів, які є поширеними в цих полях.
Капітал в об’єктивованому стані в матеріальному
втіленні, або ж якщо це культурний капітал то у
інкорпорованому стані – являє собою владу над полем,
через владу над продуктом в який акумульований
попередня праця, влада над сукупністю засобів
виробництва. Окремі види капіталу визначають шанси
власника цього капіталу на перемогу конкретно у
цьому полі, тому як для кожного поля існує відповідний
вид капіталу. Позиція агента в соціальному просторі
визначається через його позицію в різних полях, в
розподілені влади що активована в кожному окремому
полі. Відношення сили між агентами визначає форма
сукупності різних видів капіталу, яка набувається в
кожний момент часу в кожному полі. Ця форма також
визначає наявну і потенційну владу в різних полях, і
робить доступним прибуток який пропонує капітал.
Позиція в просторі агента це – внутрішньо властиві
агенту якості.
Знання про простір позицій дає нам можливість
виокремити класи. Класи визначається як сукупність
агентів, що мають подібну позицію, мають подібні
умови і мають усі шанси оволодіти подібними
диспозиціями. «Класи на бумазі» це не реальні класи,
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проте вони дають можливість пояснити і передбачити
практики і якості і поведінку тих кого класифікують.
«Класи на бумазі» Бурдьє ще називає можливими
класами. Класи які можна виокремити в соціальному
просторі не існують як реальні групи. Існує простір
відношень, яке настільки ж реальний як і географічний
простір.
Говорячи про соціальний простір Бурдьє наголошує,
що не можна об’єднувати будь–кого з будь–ким не
дивлячись на глибинні розрізнення, зокрема економічні
і культурні, проте можна об’єднувати їх і на інших
ознаках поділу: етичних, національних. З цього виходить
перший розрив з Марксом: Марксизм ототожнює клас
реальний з класом сконструйованим (клас на бумазі),
тобто, як каже Бурдьє «логічні речі і логіку речей» [3,
с. 20].
Британський соціолог Майкл Буравой (Michael
Burawoy ) у своїй книзі «Conversations with Bourdieu:
The Johannesburg Moment» у другому розділі під назвою
«Theory and Pracrtice: Marx Meets Bourdieu» аналізує
як Маркс і Бурдьє виходячи з подібних позицій, в
результаті приходять до протилежних висновків. Він
розпочинає цитатою Бурдьє з роботи «Соціологія
соціального простору». «Історичний успіх марксистської
теорії – першої із соціальних теорій претендувала на
науковість, якби вона могла повністю реалізуватися
в суспільстві – сприяла тому, що теорія соціального
світу, найменш здатна інтегрувати власний теоретичний
результат, який вона розвивала більше, ніж будь–яка
інша, – сьогодні, без сумніву, представляє найбільш
потужну перешкоду на шляху прогресу адекватної теорії
соціального світу, прогресу, якому марксистська теорія
свого часу сприяла більш, ніж будь–яка інша» – [3,
с. 45]. Буравой додає «Історичний успіх Маркса полягає
у тому, щоб скласти ідею класу як сукупність атрибутів
що поділяє довільна кількість людей. Марксизм надає
місце робочому класу, як дієвому актору в історії.
Проте у марксизму не вистачило інструменту для того
щоб зрозуміти його власний ефект – «ефект теорії», –
без чого б не було «робочого класу». Коротше кажучи
марксизм не осмислив свою власну силу, силу своїх
символів і тому втратив важливість символічного
панування» [9].
Автор, немов би за Бурдьє відповідаючи, на
питання про те чому марксизм є перепоною для
розвитку адекватної теорії соціального світу, зазначає,
що марксизм не визнавши символічний світ і не
передбачаючи виникнення інших полів символічного
виробництва – в мистецтві, науці, літературі, журна
лістиці, тощо, які в свою чергу породжують свої власні
ефекти панування, втрачає свою символічну силу.
Класи мають спочатку складатися символічно, перед
тим як вони приймуть участь у боротьбі. Марксизм
втрачає свою символічну силу, і робочий клас стає
«класом на бумазі», втрачаючи свою дієвість. З
ростом культури, техніки, науки – марксизм втратив
відчуття часу, і перетворився на ретроградну теорію.
Пролетаріат на думку Маркс має усі сили для боротьби
з дегуманізацією і може стати оплотом для побу
дови нового суспільства з високими комуністичними
ідеалами. Бурдьє не має такого захоплення, адже на його
думку реальні робочі лише піклуються про поліпшення
свого матеріального стану [10].
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І Маркс і Бурдьє наполягають на розриві з логікою
теорії, звертаючись до логіки практики. Для Маркса
логіка практики має стосунок до економічної практики.
Це безпосередньо діяльність по перетворенню природи.
Такі соціальні відносини формують спосіб виробництва
з двома компонентами – силами виробництва і
виробничими відношеннями. Спосіб виробництва
в свою чергу дає початок трьом теоріям Маркса:
1. – Історія як послідовність способів виробництва;
2. – історія як динаміка будь–якого даного способу
виробництва, де виробничі відносини спочатку стиму
люють, а потім гальмують розширення сил вироб
ництва – теорія яка розроблялася тільки для капіталізму.
3. – історія як історія класовою боротьби, яка стимулює
рух від одного способу виробництва до іншого, коли
матеріальні умови такого переходу дотримані. Комунізм
не є способом виробництва, тому як не має класів.
Бурдьє виходить за рамки економічної діяльності,
щоб охопити діяльність усіх інших сфер життя. Габітус
генерує практики які регулюються закономірностями
соціальної структури і при цьому відтворюють ці струк
тури. Соціальний порядок інкорпорований в наше тіло,
тому ми тілесно виражаємо і підтримуємо соціальну
структуру.
Деякі схожі риси пов’язані з поняттям поля у Бурдьє.
«Поле» має певну схожість з марксистською концепцією
виробництва (зокрема капіталістичного) розробленого в
«Капіталі». Так само як при капіталістичному способі
виробництва, перебуваючи в полі, індивіди обов’язково
вступають у відносини конкуренції, щоб накопичувати
капітал у відповідності з правилами ринку. Поля
Бурдьє гомогенні, мають свій власний капітал, який
агенти прагнуть накопичувати, за рахунок певної
логіки поведінки у полі набувають функціональну
цілісність і відносну автономність. Проте у Бурдьє, в
цьому контексті, («Rules of Art» 1996) відсутнє поняття
експлуатації, яке так важливе для Маркса.
Також фундаментальне розрізнення полягає у
розумінні зв’язку між полями. У Маркса є історична
спадковість економічних сфер, у Бурдьє функціональне
співіснування полів, зазначає автор. У Маркса індивіди
вивчаються тільки в одній області де вони діють згідно
імперативу зв’язку в який вони є включеними. В свою
чергу у Бурдьє структура полів і відносини акторів у
цих полях складніші, він досліджує як представники
що виросли в одному полі ведуть себе в іншому, як
учні з сільських місцевостей ведуть себе в полі освіти,
порівняно з учнями з міст. Трапляються ситуації, коли
актор не може адаптуватися до нового середовища, в
наслідок «довготривалості» габітусу, Бурдьє називає це
гістерезисом, тобто відставання у адаптації до нових
умов, коли вкорінений габітус заважає адаптації людини
в новому полі. Яскравим прикладом такої ситуації є
бунти 1968 року, коли клас габітусів не співпав з ринком
праці одночасно у декількох полях.
У підсумку потрібно сказати, що революційні ідеї
Карла Маркса були ввібрані і переосмислені багатьма
мислителями ХХ і ХХІ століття. П’єр Бурдьє не став
виключенням. Ранні роботи філософа були написані
під впливом марксизму що особливо яскраво видно у
термінологічному інструментарії яким він користується:
«капітал», «практика», «відтворення», «виробництво»,
«ринок». А назва «теорія практики» являє собою
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яскравий приклад рецепції концепції «праксису» у
Маркса. Тим не менш ми не можемо недооцінювати
вплив й інших філософів і філософських течій на
становлення філософії П’єра Бурдьє, зокрема етнології,
антропології,структуралізму, філософії М. Вебера і
Е. Дюркгейма тощо. Ми не наважимося зарахувати його
до лав марксизму, зокрема через його зрілі праці, які і
сформували його образ як потужного і самостійного
інтелектуала ХХ століття.
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Conceptual influence of Karl Marx’s philosophy
on the «theory of practice» by Pierre Bourdieu
Intellectual exploration of Pierre Bourdieu is based on the ideas of such
philosophers as Max Weber, Emil Durkheim, Karl Marx, etc. The revolutionary ideas
of Karl Marx have been absorbed and redefined by many thinkers of the twentieth and
twenty first centuries. For a more thorough understanding of the «theory of practice»
by Pierre Bourdieu, it is worthwhile to focus on the ideas of Karl Marx. In the article,
a comparative analysis of the main provisions of the philosophy of Karl Marx and
Pierre Bourdieu was carried out. It allowed a critical rethinking of the theory of Pierre
Bourdieu, to understand its ideal foundations and prospects. There were founded those
key concepts in the theory of Karl Marx that were reinterpreted and developed in
the philosophy of Pierre Bourdieu, in particular, the concept of capital, practice,
reproduction. The early workі of Pierre Bourdieu was written under the influence
of Marxism, which is particularly evident in the terminology tools he uses: capital,
practice, reproduction, production, and market. And the title «theory of practice» is
a vivid example of the reception of the concept of «praxis» by Marx. Unlike Marx,
who relates capital to material production, Bourdieu multiplies the form of capital. In
addition to the economic, comparable to the capital of Marx, Bourdieu also highlights
cultural, social and symbolic as a kind of social capital. Despite of the significant
influence of Marxism on the development of Pierre Bourdieu’s theory, it still represents
an original approach that is beyond Marxism, in particular in its mature version.
Keywords: Pierre Bourdieu, Karl Marx, practice, class, capital, symbolic
capital, habitus.
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Учение о крещении Святым Духом
Евангельских христиан Св. Пятидесятницы
Рассматриваются богословские аспекты движения Евангельских
христиан Св. Пятидесятницы с 1924 года по 1930 год. Акцент делается на
доктрине «Крещение Святым Духом», которая формирует индивидуальность
этой конфессии и отличает ее от близких по вероучению других религиозных
движений, которые входят в семью Евангельского Протестантизма.
На основе периодических изданий исследуется богословская концепция
крещения Святым Духом одной из групп пятидесятнических течений –
Евангельских христиан Святой Пятидесятницы.
Начало статьи вводит в сущность исследуемого предмета, в котором
раскрываются общие исторические и богословские идентификационные
аспекты движения Евангельских христиан Св. Пятидесятницы в Америке.
Последующие разделы рассматривают практику «крещения Духом» в
контексте теоретического и практического богословия. В заключении дается
сравнительная таблица опыта получения крещения Святым Духом у христиан
трех пятидесятнических течений: христиан веры Евангельской, христиан
Евангельской веры и Евангельских христиан Святой Пятидесятницы.
Ключевые слова: пятидесятники, евангельский протестантизм, евангельс
кие христиане св. Пятидесятницы, христиане веры евангельской, евангельские
христиане баптисты, пятидесятническая русская миссия, крещение Святым
Духом, исполнение Святым Духом, возрождение, обновление, покаяние.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Евангельские христиане Святой Пятидесятницы,
как объединение церквей на Западной Украине,
формируются в мае 1924 года в городе Кременце
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Волынской губернии [4, c. 622] и являются логическим
продолжением миссионерской деятельности славянских
церквей Св. Пятидесятницы Америки.
Славянские церкви Св. Пятидесятницы Америки
появилась осенью в 1922 году на основе решения
съезда союза нескольких церквей. Дружественные
церкви находились в разных районах Нью–Йорка и
прилегающих к нему городах: в Джемейке, Ремсене,
Челси, Скрентоне, Филадельфии, Стамфорде и Клар
монте. Объединяющим фактором этих церквей были
славянские эмигранты, которые и наполняли эти
общины. Центральная церковь находилась в Нью–Йорке
на 735 Ист 6–я улица [12, c. 279]. Первым пастырем
и организатором был Иван Ефимович Воронаев в
1919 году. Первое собрание ассамблеи было проведено
1 июля 1919 года [13, c. 51]. К концу 1919 года община
насчитывала 70 человек.
К 1920–му году в объединение входило 8 общин,
не считая домашних групп, (c домашними группами
объединение насчитывала до 22–х общин) именовали
себя «Пятидесятническая Русская миссия». В 1920–м го
ду состоялся первый установочный съезд [14, c. 13]
в Нью–Йорке, на котором было принято решение
создать союз объединённых церквей с названием
«Русско–польско–украинские Евангельские христиане
«Пентекостал»» или «Евангельские христиане Святой
Пятидесятницы». Осенью 1923 года состоялся II съезд
церквей и последующий период съезды проходили
ежегодно. Третий съезд состоялся 18–21 сентября
1924 года в Филадельфии, по улице 725 Норт Маршал.
Четвертый съезд состоялся 8–10 октября 1925 года
в городе Нью–Йорке. Пятый съезд – 23–25 сентября
1926 года, город Нью–Йорк. Шестой съезд – 6–8 октября
1927 года, также в Нью–Йорке. В 1928 году также
состоялся очередной седьмой съезд в городе Нью–
Йорке с 26 по 29 сентября. Практически все съезды
или конвенции с 1920 по 1930 год проходили на
базе Нью–Йоркской общины, которая орендовала
Пресвитерианскую церковь для церковных практик [5].
Упоминание слов «Пентекостал» или «Святая Пяти
десятница» в названии этого объединения направ
ляет нас к особенностям движения, которое вырази
лось в практике духовного переживания, именуемого
«Крещением Святым Духом». Крещение Святым
Духом представляет собой визитную карточку пяти
десятнических групп церквей и является одним из
важнейших вероучительных и практических навыков.
Фраза «Крещение Святым Духом» в Библии не
употребляется прямо. Но, тем не менее, она является
больше библейской, нежели церковной. Это мы видим
из Евангелия, когда евангелисты сравнивают водное
крещение Иоанна с тем служением, которое будет
проводить Христос в контексте крещения Святым Духом
(Мф. 3:11, Мр.1:8, Лк.3:16). В первом, во втором и
третьем месте Писания упоминается проповедь Иоанна
Крестителя, который говорит об Иисусе следующие
слова: «Он будет крестить вас Святым Духом». Точно
такой оборот речи мы встречаем у Луки в Деяниях (1:5,
14:16) [3, c. 12]. Формулировка «Крещение Святым
Духом» в практике пятидесятнических групп – это
одно из многих тождественных выражений, таких
как «Исполнение Духом», «Сошествие Духа на
человека», «Излияние Святого Духа», «Посещение
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Святого Духа», «Наполнение Святым Духом» [10,
c. 20]. Только отличие между «Крещением Св. Духом»
и всеми остальными «действиями» заключается в
первом переживании. Крещение Святым Духом – это
первый опыт переживания встречи с Духом Святым, а
последующие переживания встречи будут именоваться
как: исполнение, наполнение, излияние и т.д.
Не все пятидесятнические группы церквей пони
мают крещение Духом Святым одинаково. Есть опреде
ленные догматические расхождения и отличия [1, c. 3].
Одни группы церквей рассматривают крещение
Святым Духом, как основу процесса возрождения или
обновления человека во время его обращения к Богу
без каких–либо внешних свидетельств и знамений.
Вторая группа видит это, как обновление человека при
возрождении со знамениями говорения на иных языках.
Третий взгляд на этот вопрос заключается в том, что
крещение Духом Святым не связано с возрождением, а
следует за ним, как духовное переживание и обретение
силы от Господа для служения и сопровождается это
переживание различными знамениями даров Духа
Святого, но преимущественно иными языками, как в
день Пятидесятницы.
В рассмотрении взглядов Евангельских христиан
Св. Пятидесятницы (в дальнейшем ЕХСП) на Кре
щение Святым Духом (КСД), за основу будет взят
журнал «Путешественник». Этот журнал является
периодической единицей Союза церквей ЕХСП. Первый
номер вышел в ноябре 1924 года. Редактором журнала
был назначен на съезде председатель Союза церквей
Самуил И. Василенко. Цель журнала: «Свидетельство и
распространение Евангелия среди славянских народов».
В аннотации к журналу отмечалось: «В настоящее
время в Америке проживает много русских, польских
и украинских людей, которые проводят свою жизнь
вдали от Бога. Их жизнь отравляется атеизмом, разными
политиками, пьянством, игрой в карты и т.д. И нет для
этих масс народа ни одного христианского журнала,
который стоял бы на чисто евангельском основании и
который направлял бы людей от тьмы к свету и от сетей
сатаны к Богу. Поэтому, дорогой «Путешественник»,
Христос будет твоим спутником, путешествуй по всей
Америке, Канаде, переплыви через широкий океан в
Россию, Польшу и Болгарию. Иди в те места, где будут
понимать твое наречие. Убеждай людей, чтобы они
пришли к своему Создателю, Иисусу Христу» [9, c. 2].
«Путешественник» как печатный орган Союза ЕХСП
является ценным источником исследования истории
и богословия этих церквей. В журнале публикуются
богословские, нравственно–назидательные статьи. Боль
шое количество свидетельств от поместных общин:
России, Польши, Аргентины, Канады, Северной Аме
рики, которые описывают жизнь церковных групп, их
успехи, планы на будущее. Так же на страницах журнала
присутствует лирика, поэзия, призывы к поместным
церквям. Фактически журнал «Путешественник» в 20–
30–х годах выполнял роль путеводителя в становлении
организации церквей Св. Пятидесятницы, способствовал
их сплоченности, согласованности действий и связям
между общинами для последующего формирования
в унитарную организацию. Но вопросы, связанные с
национальными корнями, культурой и языком в конце
20–х годов не дали возможности трансформироваться
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в единую административную систему правления, что
привело к распаду этого Союза и интеграцию в одну
из Пятидесятнических Ассамблей Америки под видом
одного из национальных отделений «Церкви Божией
Америки».
Для рассмотрения богословских взглядов и практик
мы будем руководствоваться следующими статьями
из журнала: «О крещении Духом Святым», «О тайнах
Духа Святого», «Чи приняли ви Духа Святого увіру
вавши? Діян.19:2», «Обетование Отца или сила свыше»,
«Обетование Отца», «Перешкода діянню Св. Духа»,
«Может ли повториться Пятидесятница?», «Огонь
Божий». Выше названые публикации печатались в
журнале с 1924 по 1930 год, некоторые из них неодно
кратно перепечатывались снова и снова, в зависимости
от духовных потребностей поместных общин.
Начало исторического момента крещения и испол
нения Святым Духом автор статьи «О крещении Духом
Святым» связывает с событием дня Пятидесятницы:
«Крещение Духом Святым мы видим началось со
дня Пятидесятницы, ничуть не раньше (Деяние 1:5,
2:1–4, 17–17,39)» [6, c. 5]. Это событие ознаменовало
эру Святого Духа. Ученики Христа, приняв крещение
Духа Святого, исполнились «силой для свидетельства»
(Деян.1:4). Только верующий во Христа, возрожденный
и освященный, может принять этот чудесный и важный
дар Святого Духа, который предназначен для созидания
себя и поместной церкви, в которую он входит. Из
этого делается вывод, что крещение Святым Духом
не есть возрождение и освящение (очищение), но
обетование Бога, которое стало доступно через веру
в искупительную работу Иисуса Христа. «Человек
верующий, возрожденный, очищенный в то же время
может не быть крещен Святым Духом. Ибо возрождение
и крещение Святым Духом – это два различных
события. Быть возрожденным через Слово Божие – одно
дело, а быть крещенным Духом Святым совершено
другое» [6, c. 5].
Возрождённый человек может быть крещен Святым
Духом, но не возрождённый не может быть наделен
этим даром. Верующий получает возможность испытать
полноту Духа после рождения свыше, в котором идет
процесс освящения его духовной сущности [7, c. 4].
После момента покаяния и процесса возрождения и
освящения идет событие крещения Святым Духом.
Журнал дает нам характеристику «возрождённого
человека», тем самым пытаясь отделить «возрождение»
от «крещения Святым Духом» [8, c. 8]. Признаки «воз
рождения» выражаются в поведении самого человека:
– Возрождённый человек не живет во грехе, а не воз
рожденный в нем пребывает (Рим. 6:12–16; 1 Иоан. 3:6, 8).
– Возрождённый человек не может наслаждаться
грехом, грех приносит печаль, огорчение. Невозрож
денный – стремится к греху.
– Возрожденный имеет сердце мягкое, нежное,
доброе, тогда как не – возрожденный – эгоистичный, не
думает про других.
– Возрожденный человек смиренный, тихий и не
думает о себе много, невозрожденный – гордый в своих
поступках и не видит своих недостатков.
– Возрождённый не носит в своем сердце злобу,
ненависть, зависть, он охотно прощает. Невозрожденный
склонен к вражде, противостоянию, разделению, ссорам.
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– Для возрождённых людей Христос является
Спасителем. Для не возрожденных Христос – исто
рическая личность: уважаемая, великая, но не смысл
жизни.
– Для возрожденных Библия является самой
ценной книгой, которую они больше всех любят, ценят
и читают. Для невозрожденных Библия не интересна и
скучна.
– Для возрожденных молитвенные общения с
Богом являются самым большим счастьем, для невоз
рожденных молитва является бессмысленной и скучной
тратой своего времени.
– Возрожденный человек имеет потребность в
общении и дружбе с детьми Божьими. В то же время не
возрождённые акцентируют свое внимание на мирские
общение и ценности.
– Возрожденные имеют любовь к душе человека,
ища ей спасение, не возрожденные в лучшем случае
беспокоятся социальным добром, материальными
достатком и выгодой, рациональным подходом к жизни.
– Возрожденный больше акцентирует свое внима
ние на будущем нежели на настоящем, не возрож
дённый – наоборот.
Суммируя
признаки
«возрождения»,
которые
приведены в журнале «Путешественник», можно прийти
к выводам, что «возрождение» – это процесс духовного
обновления жизни человека после покаяния.
Крещение Святым Духом – это событие, которое
не проходит незаметно для человека, но остается в
памяти как нечто такое, что трудно описать, потому
что религиозные чувства и эмоции переполняют сердце
человека.
«Никогда я не могу забыть того часа и дня, когда
Господь крестил меня Духом Святым! О, чудный и
дивный был для меня этот день. Как мех наполняется
воздухом, или как электрическая батарея заряжается
электрикой, так моя нерукотворная храмина была
наполнена небесным воздухом (Духом Святым), который
проникал во все части моей природы. О, слава нашему
Господу Иисусу Христу, что Он и меня, крестил Своим
Святым Духом, и дал мне новый язык, которым я
никогда раньше не говорил» [6, c. 5].
«Дорогой читатель! Крещены ли вы Духом Святым
и говорите ли вы новым языком, как знак того, что
вы крещены Духом Святым? (Деян. 1:5; 2:17–18, 39
1 Корин. 14:2). Если да, то помните ли тот день и час,
когда Господь крестил вас?» [6, c. 6].
Первое переживание схождения Духа Святого на
человека и облечение силою и дарами Духа Святого
именуется как крещение Святым Духом, последующие
переживания в погружение в Святого Духа обозначают,
как исполнение.
«Исполняться Духом могут только те души, которые
получили действительное крещение Духом Святым
(Деян. 2:4). Слово Божие свидетельствует нам только
о тех мужах, исполнявшихся Духом, которые были
крещены Им. Следовательно, те души, которые еще не
крещены Духом Святым, исполняться Им не могут. А
потому они должны прежде искать не исполнения, а
крещения Духом. Если апостол Павел писал Ефесской
церкви об исполнении Духом (5:18), то он хорошо знал
их, что они были крещены и запечатлены Духом Святым
(Деян. 19:1 – 6; Ефес. 1:13)» [6, c. 3].
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Крещения Святым Духом даётся нам не для того,
чтобы мы им обладали, но, чтобы мы им пользовались.
Оно необходимо во всех аспектах христианской
жизни и деятельности. Крещение Духом Святым не
есть некий пик духовного опыта, а одно из важных
оснований для дальнейшего возрастания и служения
человека.
«Коль скоро ты примешь крещение Духом Святым,
то все твое существо, все твои таланты, все будет
обновлено и приспособлено для того, чтобы служить
Ему. Все плоды Духа, которые ты уже унаследовал через
рождение от Бога, примут большую полноту и развитие,
без которого они не могли бы достичь этого» [2, c. 8].
Крещение Святым Духом – это не знамение
нашего спасения. Человек не испытавший крещения
Святым Духом, но совершивший акт покаяния,
признания Христа своим искупителем и имеющий
знаки возрождения имеет часть в спасении [8, c. 8]. Но
крещение Святым Духом может сохранить и утвердить
человека в вере в трудных для него обстоятельствах,
тем самым уберечь от неверия и разочарования, которые
ведут к сомнению, отвержению веры и погибели.
Поэтому человек, который не стремится получить
обетования Отца, а именно крещение Святым Духом,
обречен быть вне спасения. «Ми всі знаємо, що олій є
символом Св. Духа. Улюблені! Ви мусите мати олій, бо
інакше ваш каганець погасне. Ви говорите, що ви знаєте
Ісуса і дожидаєте, як Він прийде. П’ять необачних
дівчат могли сказати те саме, но вони не увійшли на
весілля. Чому? Тому що не мали олії. Чому ж они не
мали олії? Тому, що не купили її. Вони були дуже скупі.
Вони пробували дістати олії легко і тано. Ви не тільки
мусите мати хрещеннє Св. Духа, щоб бути спасенним,
но мусите ходити в світлі, щоб зістатися спасенним»
[11, c. 9].
Крещение Святым Духом сопровождаться знаме
нием, чтобы у крестившегося не было сомнений в
том, что он действительно принял от Отца великое
обетование. Знаком крещения Святым Духом является
способность говорить на иных языках, «как Дух даёт
провещевать». «Дорогой читатель! Крещены ли вы
Духом Святым и говорите ли вы новым языком, как знак
того, что вы крещены Духом святым? (Деян.1:5, 2:17–18,
10:44–46; 19:6, 1Кор. 14:2). Если да, то помните ли тот
день и час, когда Господь крестил вас?» [6, с. 6].
Благодаря этому знамению «новых языков»,
которое появилось только «со дня Пятидесятницы»,
духовное крещение отличается от всех остальных
действий и проявлений Святого Духа и является
твердым свидетельством для верующего человека,
ищущего переживания крещения Святым Духом, что
он действительно пережил это событие и получил
обетования Отца. «Обетование Отца это есть крещение
Духом святым с теми же последующими знамениями,
какие сопровождали излияние Святого Духа в
Иерусалиме в день пятидесятницы, в Кесарии, в доме
Корнилия и в Ефесе. Знамение, которое сопровождало
библейское крещение Святым духом – это были «новые
языки». Таким образом мы верим, что крещение Духом
Святым и сегодня сопровождается теми знаками» [2,
c. 6].
Иные языки являются первоначальным знаком
того, что Дух Святой вошёл в сердце человека,
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чтобы пребывать в нем. Но одно лишь говорение на
иных языках не является доказательством того, что
христианин исполнен Духа и водится Им. Должны
быть очевидны также и реальные плоды постоянного
пребывания Духа в человеке. Крещение Святым Духом
дается нам, чтобы мы обрели силу для свидетельства
и служения. «Однако, мы должны помнить, что иные
языки не есть то, что мы должны искать. Мы ищем
не менее, как Самого Утешителя, Духа истины и
Духа Силы от Бога… Главное же – это сила Святого
Духа, о пребывании которой в нас свидетельствует
не только иные языки, но и все наше служение и
жизнь» [2, c. 7]. Получив силу Свыше, мы будем
торжествовать в победе над грехом и иметь радость
совершенную. Через крещение Духом Святым мы
вступаем в более тесное общение со Христом и с Духом
Святым, который одаряет нас Своими Дарами [2, c. 7].
Наделение верующего силой включает целый комплекс
благословений, которые не только позволяют быть
активными служителями, но и иметь полноту радости от
пребывания со Христом.
Для того, чтобы получить крещение Духом Святым,
необходимо исполнить следующие условия:
– Истинная, твердая вера в Иисуса Христа и в
могущественное действие Его Св. Крови в очищении от
всякаго греха (1 Иоанна 1:7).
– Оставление всех известных вам грехов (Иоан.
8:11; 1 Пет. 2:24).
– Полное подчинение воли своей Господу (Иак. 4:7–
10; Деян. 5:32).
– Полная вера, что Господь может вас крестить
Святым Духом (Мар. 11:23–24; Евр. 11:6,1; Мат. 3:11;
Деян. 2:17, 18, 39).
– Сильная жажда получить крещение Духом
Святым. Ибо Господь только жаждущих поит водой
живой (Псал. 41:2–3; Исаия 55:1; Иоанна 7:37).
– Молитвенный возглас души к Богу: «Крести меня,
Господи, Духом Святым!» (Быт. 32:26; Евр. 5:7).
Крещение Духом Святым не могут получить те,
которые не вполне предались Господу, и не ревнуют о
Духе Святом (Деян. 8:1–23). Еще не могут получить
его те, кто не имеет истинной веры, а наоборот, имеет
сомневающееся сердце (Иакова 1:5–8).
Крещение Святым Духом в контексте движения
Евангельских христиан Святой Пятидесятницы есть:
1. Заповедь Божья (Деян. 1:4).
2. Все верующие должны искренне ожидать и
усердно искать обетование Отца (Деян. 1:4).
3. Крещение Духом было обычным переживанием
верующих в раннехристианской Церкви (Деян. 1:5, 2:17–
18, 1Кор.14:2).
4. С крещением верующий получает силу для жизни
и служения, а также дары для употребления на дело
служения (Лук. 24:49; Деян. 1:8; 1Кор. 12:1–31).
5. Крещение Святым Духом отличается от
освящения и рождения свыше и следует за ним (Деян.
8:12–17; 10:44–46; 11:14–16; 15:7–9).
6. Крещение Святым Духом сопровождается на
полнением Духом (Иоан. 7:37–39; Деян. 4:8).
7. Иные языки являются первоначальным знаком
крещения Святым Духом и свидетельством того, что
Дух Святой вошёл в сердце человека, чтобы пребывать в
нем (Деян. 1:5; 2:17–18,39; 1Кор.14:2).
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Крещение Святым Духом – это одна из важнейших
основ Евангелия, секрет силы Церкви. Крещение Святым
Духом было дано раз и навсегда – Святой Дух сошёл
на человечество, став доступным тем, кто Его жаждет.
Крещения Духом Святым Крещение Духом Святым
началось со дня Пятидесятницы. Оно продолжается
в наши дни и принадлежит всем верующим во все
периоды христианства. Крещение Духом Святым и
сегодня сопровождается теми же знамениями, какими
сопровождалось во времена апостолов. В основе
богословского воззрения на практику крещение Святым
Духом христиан Св. Пятидесятницы лежит классический
пятидесятнический подход, выработанный Ассамблеей
Божией Америки в 1918 году.
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Приложение
Как получить крещение Духом Святым
Христиане Св. Пятидесятницы –
1925 год Журнал «Путешественник»

ХЕВ – 1928 год
Журнал «Евангелист»

1) Истинная, твердая вера в Иисуса
Христа и в могущественное
действие Его Св. Крови в очищении
от всякаго греха (1 Иоанна 1:7).

1) Нужно иметь истинную, твердую веру в
Иисуса Христа и в могущественное действие Его
святой крови, очищающей нас от всякого греха (1
Иоан. 1:7).

1) Должно сознать, что
спасение возможно только
через Кровь Христа (I Иоан.
1:7).

2) Оставление всех известных вам
грехов (Мар. 1:15; Иоан. 8:11; 1 Пет.
2:24).

2) Нужно оставить все известные вам грехи и
покаяться в них перед Тем, Кто пришел в мир
призвать грешников к покаянию (Мар. 2:17; 1:15;
Иоан. 8:11; I Пет. 2:24).

2) Должно быть готовым
вести угодную Господу жизнь
и претерпеть ради Его (Евр.
13:13).

3) Полное подчинение воли своей
Господу (Иак. 4:7–10; Иоан. 7:17;
Деян. 5:32).

3) Полное подчинение своей воли Господу (Иак.
4:7–10; Иоан. 7:17; Деян. 5:32).

3) Быть живой и совершенной
жертвой для Иисуса (Рим,
12:1).

4) Полная вера, что Господь может
вас крестить Святым Духом (Мар.
11:23–24; Евр. 11:6,1; Мат. 3:11;
Деян. 2:17, 18, 39).

4) Несомненно должны верить, что Господь
может вас крестить Духом Святым. Ибо Он
обещал излить Его на всякую плоть. (Евр. 11:1,
6; Мар. 11:23, 24; Матф. 3:11; Иак. 1:5, 8; Деян.
2;17, 39)

4) Ожидать милостей Его
(Пел. 41; 1–3).

5) Сильная жажда получить
крещение Духом Святым. Ибо
Господь только жаждущих поит
водой живой (Бытие 21:9–19; Исход
17:1–7; Псал. 41:2–3; Судей 15:14–
19; Исаия 55:1; Иоанна 7:37–39).

5) Нужно иметь сильную жажду, чтобы получить
обещанного Духа верою (Гал. 3:14). Ибо Господь
только жаждущие души поит водою живою (Быт.
21:9–19; Ис. 55:1; Иоан. 7:37–39).

5) Ожидать Святаго Духа,
подобно ученикам в
Пятидесятницу (Деян. 1:12–
14, 2:1).

6) Молитвенный возглас души к
Богу: «Крести меня, Господи, Духом
Святым!» (Не отпущу Тебя, пока не
благословишь меня – Бытие 32:26;
Евр. 5:7.).

6) Душа, жаждущая этого драгоценного дара,
должна иметь молитвенный возглас к Богу:
«Крести меня, Господи, Духом Святым, как Ты
крестил многих в день Пятидесятницы (Евр
5:7; Деян. 2:1–4), и не отойду от Тебя, пока не
благословишь меня» (Быт. 32:26).

6) Совершенно и без страха
доверится Господу, веря, что
Он не пошлет нам ничего
ложнаго, если мы будем Его
просить о ниспослании Духа
Святаго (Лк. 11:9–13) и что
страха нет и совершенной
любви (! Иоан. 4:18).

Примечание: Крещение Духом
Святым не могут получить те,
которые не вполне предались
Господу, и ревнуют о Духе Святом,
подобно Симону волхву (Деян.
8:1–23). Им Писание отвечает так:
«Просите и не получаете, потому
что просите не на добро» (Иакова
4:3). Еще не могут получить его
те, кто не имеет истинной веры, а
наоборот, имеет сомневающееся
сердце (Иакова 1:5–8).

Примечание: Крещение Духом Святым не могут
получить только те, которые не вполне предались
Господу, не имеют искреннего покаяния,
прощения грехов, очищения и освящения и еще
те, которые ревнуют о Духе Святом, подобно
Симону волхву (Деян. 8:1–23). Им Писание
говорит: «Просите, и не получаете, потому что
просите не на добро» (Иак. 4:3). И еще не могут
получить его те, кто не имеет истинной веры, а
имеют сомневающееся сердце (Иак. 1:5.8). А те,
которые неправильно понимают его, никогда не
получат его.

7) Отступиться от всех
небиблейских воззрений,
пытающихся ограничиться
проявления действия Святаго
Духа (Мф. 9:17. 16:6).
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Teaching of Evangelical Christians of the Holy Pentecost
about Baptism of the Holy Spirit
This article talks about theological aspects of Evangelical Christians of the
Holy Pentecost movement since 1924 till 1930. Main emphasis is put on the doctrine
of the baptism of the Holy Spirit, which shapes individuality of this confession and
makes it distinct from other close movements that comprise the family of Christian
Protestantism.
Theological concept of the baptism of the Holy Spirit, taught by one of the
Pentecostal movements, called Evangelical Christians of the Holy Pentecost is studied
on the basis of different periodicals.
The beginning of the article introduces the content of the subject and reveals
general historical and theological identifying aspects of Evangelical Christians of the
Holy Pentecost movement in the United States of America. Following chapters deal
with the practice of «baptism of the Holy Spirit» in the context of theoretical and
practical Theology. In conclusion the table provides comparison of experiences of
receiving the baptism of the Holy Spirit within three main Pentecostal movements:
Pentecostal Churches Union, Free Churches Union and Evangelical Christians of the
Holy Pentecost.
Keywords: Pentecostals, Evangelical Protestantism, Evangelical Christians
of Holy Pentecost, Pentecostal (Evangelical Faith) Christians, Evangelical Baptist
Christians, Russian Pentecostal Mission, baptism of the Holy Spirit, filling with Holy
Spirit, new birth, renewal, repentance.

Борноволоков О. В., аспірант кафедри культурології,
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова,
викладач Української євангельської теологічної семінарії
(Україна, Київ), oleg.bornovolokov@uets.net
Вчення про хрещення Святим Духом Євангельських християн
Св. П’ятидесятниці
Розглядаються теологічні аспекти руху Євангельських християн
Св. П’ятидесятниці з 1924 по 1930 рік. Автор акцентує увагу на доктрині
«Хрещення Святим Духом», яка формує індивідуальність цієї конфесії і відрізняє
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її від інших релігійних рухів близьких за віровченням, які належать до сім’ї
Євангельського Протестантизму.
На основі періодичних видань досліджується теологічна концепція
хрещення Святим Духом однієї з груп П’ятидесятницьких течій – Євангельських
християн святої П’ятидесятниці.
Початок статті розкриває суть предмету дослідження, де проаналізовані
загальні історичні та теологічні ідентифікаційні аспекти руху Євангельських
християн Св. П’ятидесятниці в Америці. Наступні розділи розглядають
практику «хрещення Духом» у контексті теоретичного та практичного
богослов’я. У заключній частині статті надано порівняльну таблицю досвіду
отримання хрещення Святим Духом християнами трьох п’ятидесятницьких
течій: християн віри Євангельської, християн Євангельської віри та
Євангельських християн святої П’ятидесятниці.
Ключові
слова:
п’ятидесятники,
євангельські
християни
св. П’ятидесятниці, християни віри євангельської, євангельські християнські
баптисти, хрещення Святим Духом, наповнення Святим Духом, возродження,
оновлення, покаяння.
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доцент кафедри філософії, Харківський
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Есхатологія Долі у вимірі
богословської думки Орігена
Автор проводить послідовне виокремлення ідеї Долі у релігійних та
філософських поглядах Орігена. У межах авторської картини світу виявляються
смислові рівні теми Долі, культивуються її авторські інтерпретації.
Есхатологічні ідеї розглядаються під кутом зору уявлень мислителя про Долю
людини та Долю Всесвіту («замкнену в кільце»). Тема есхатології розкривається
у контексті індивідуального буття (філософських та релігійних міркувань про
душу), в просторі якого осмислюються її додаткові контексти.
Ключові слова: душа, есхатологія, ідея, індивідуальна, Всесвітня, циклічна,
смисли.

Реконструкція есхатологічних ідей (мега– та мікро–
рівня) різних релігійних традицій світу відкриває
шлях до виокремлення та універсалізації цінностей
загальнолюдського значення, яким під силу подолати
сучасні проблеми «балансуючого» світогляду (у
бік наукової картини світу) за рахунок приросту та
поширення уявлень та знань про засадничі есхатологічні
ідеї (доля людини, світу, Всесвіту, вічного життя). Їх
розробка заповнює духовні потреби людини у пошуку
відповідей на базові питання світоглядного рівня, а саме
таємниці людської екзистенції: сенс та мета людського
життя; безсмертя душі; життя після смерті (шляхи
душі за гробом та ін.); долі людства у глобальних
перспективах; що таке гріх та його есхатологічне
значення; суд після смерті; путі спасіння (індивідуальні/
загальнолюдські) і т. ін. Як наслідок, есхатологія
здійснює корекцію індивідуального світогляду, реанімує
інтелектуальний сенс і моральні цінності релігійних
доктрин, феномен віри. Переосмислення есхатологічної
проблематики стає «механізмом» включення як
раціональної, так і ірраціональної складової у картину
світу людини для забезпечення індивідуального відчуття
«повноти буття», яке відповідає сучасним потребам
формування цілісного світогляду нового типу.
Тему есхатології неможна собі уявити без розгляду
інтелектуального та філософського слова представника
ранньої патристики, засновника християнської філософії
Орігена. Ми продовжуємо історичний аналіз теми Долі
у контексті осмислення історії еволюції релігійної свідо
мості, векторів її розгортання у філософській спадщині
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відомого християнського мислителя. Нашою метою стає
реконструкція його есхатологічної картини світу.
Ступінь розробленості проблеми. Есхатологічна
проблематика пронизувала всі релігійні та філософські
системи людства, роботи яскравих авторів західноєвро
пейської парадигми культури, філософів: Емпедокла,
Піндара, Аристофана, Цицерона, Піфагора, Платона,
Аристотеля, Плотіна, Порфирія, Прокла, Ямвлиха,
Бруно, Лейбніца, Ніцше, Шопенгауера, Юма, Тілліха,
Бердяєва та ін.
Нашою метою є необхідність реконструкції есхато
логічної моделі світу Орігена, а саме есхатологічних тем
у просторі його філософських та релігійних міркувань,
відтворення особливостей здійснення есхатологічної
ідеї Долі у теологічній свідомості автора, вимірів її
розгортання (смислового навантаження).
У своїх роботах Оріген розкриває уявлення про
Всесвіт, його Долю, світоустрій. У цілому світоглядні
засади автора збігаються з циклічним світовідчуттям
стародавніх часів (античної свідомості). У цьому сенсі
його філософію справедливо визначають як особливий
вид християнсько–платонічного синтезу. Приступимо до
його осмислення.
Мотив Всесвітньої есхатології. Карта Всесвіту.
Універсум Орігена знаходиться у стані вічних
коловертань, постійного руху та змін. Виходячи з цих
міркувань Доля Всесвіту «замкнена» у цикли вічного
колообігу буття. Поступове розкриття подібних думок
автора приводить нас до розуміння різних форм прояву
ідей
есхатологічного
навантаження
(Всесвітньої
есхатології). Останню ми інтерпретуємо достатньо
широко. У контексті ідеї Долі вона охоплює все, що
стосується існуючого буття (його Долі). А саме, думка
автора кружляє навколо різних вимірів втілення теми
Долі. Вона торкається умоспоглядань філософа про
Долю Всесвіту, тобто розкриває мотиви Всесвітньої
есхатології. Окреслює тему індивідуальної Долі
людської душі, вимальовує погляди на структуру
Вселенського буття (його Долю), оповідає про Долю
його представників (навколишнього середовища).
Отже, можна сказати, що філософія Орігена презентує
розвинену есхатологічну модель світу, ключем до
її розкриття стає ідея Долі. Якщо звернутись до
філософських систем минулих часів, то стародавня
свідомість єгиптян та греків, орфіків та піфагорійців
була охоплена темою індивідуальної Долі душі. На
відміну від них карта світу Орігена презентує цілісну
систему. Саме тому, ми звертаємось до її ретельного
осмислення. У попередньому вигляді окреслимо її
філософські обрії. Так, Доля душі охоплює божественні
та земні виміри її буття. Її шляхи почергово
коловертаються, сягають в небесні сфери, потім сходять
у фізичні реалії. Богословська свідомість закладає та
малює картину Єдиного універсуму в просторі якого
все суще живе, існує, дихає. Доля Всесвіту охоплює
множинну картину різних її представників та їх Доль.
Це Долі індивідуальних душ (земні та небесні), Доля
ангелів, Доля святих. Отже, все що живе (духовне і
земне) має індивідуальну Долю існування. У цьому
контексті ми можемо говорити про перші «кроки»
індивідуальних душ, тобто історію їх виникнення та
розвитку. У цьому сенсі йде мова також про їх духовну
еволюцію. Таким чином, реконструкцію есхатологічної
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картини світу Орігена ми зводимо до осмислення
означених вимірів розгортання есхатологічних тем у
просторі його текстів. Зануримось у їх обрії.
Як зазначалось, філософія Орігена вимальовує вічний
Всесвіт через ідею його коловертань. Початок його Долі
збігається з його кінцем. Універсум весь час рухається
по колу. Як наслідок, неможливо «зафіксувати» на рівні
свідомості його окремі фрагменти, тобто колишні Долі.
Окрім їх єдиного джерела (Бога). Закладається думка
про Єдину Долю універсуму. Як пише автор, адже його
початок з’являється з його кінця. Світоустрій складається
з духовних та земних сфер буття. Межі між ними
примарні. Під кутом зору загального виміру осмислення
(Єдиної Долі Всесвіту) філософ писав, що з самого
початку існувала блаженна сила. Згодом в ній зародилося
зло та неправда. Як результат, вона була приречена на
безкінечні втілення, отримала Долю земну. Йде мова
про абстрактну Єдину духовну силу. Як і всі істоти вона
підкоряється загальному закону, а саме Доля духовних
істот вибудовується в залежності від вибору ними добра
чи зла. Отже, есхатологічні ідеї Орігена розгортаються
через ідею вічного буття у роздумах теолога про
небесні та земні коловороти, а саме у його міркуваннях
про колообіги душ у просторах Всесвіту. Традиційне
(сучасне) тлумачення есхатології як певного кінця світу
і т. ін. у полі зору Орігена долається. У його свідомості
він нібито і є, але весь час вислизає, або відкладається.
Отже, автор пише про певну ілюзорність «кінця». У
певному сенсі про незавершеність Доль вічно живих
духовних істот.
Згадується думка Платона, який міркував про
відсутність зупинки у Всесвіті. Ідея Долі втілюється
у небесні та земні виміри свого здійснення. Вона
наповнюється буттям безлічі духовних істот, які
кружляють у його просторах. Думка Орігена співзвучна
античному генію. Він вибудовує розгалужену мережу
уявлень про світ духів та людей (їх Долі земні та
небесні), про вічну Долю душі, Долю ангелів та демонів.
Їх Долі земні та небесні коловертаються, знаходяться
у стані вічних переходів з одної форми буття в іншу.
Богословська думка розмірковує та оповідає про
Долю духовних сутностей, яка здійснюється через
безкінечні їх перевтілення. Есхатологічною ціллю їх
Долі є повернення до первинного стану (божественного
буття). Ця ідея веде нас знову до джерела Долі всіх душ,
небесних сфер, духовних істот, а саме до Бога.
Все починається і закінчується у просторі Творця.
Доля зірок, Сонця та Луни підпадає під волю Отця.
Теологічна свідомість Орігена оповідає про Долю
небесних світил. Вона стверджується у словах Бога
про заповіді, які Творець призначив небесам. Філософ
мислить зірки як духовні та розумні сутності. Він
окреслює історію їх виникнення, тобто творіння їх
Богом. Теолог писав, що першими Бог створив тіла
зірок. Потів Він вклав душі у світила. Під таким кутом
зору їх Доля підпорядковується Творцю, божественній
волі. А саме, небесні світила (місяць, зорі, небесні
сфери) приречені служити Всесвіту, божественному
Провидінню. У цьому контексті можна говорити, що
вони мають свою окрему Долю. Отже, всі творіння та
сили знаходяться в безперервному русі. Саме вони (як
проявлені) формують у такий спосіб Долю Єдиного
буття.
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Індивідуальна есхатологія: вимір індивідуальної
Долі душі. У філософських обріях автора тема Долі
розгортається по–різному. Вона проявляється через ідею
Долі людських душ та Долі духів, тобто представників
божественного світу. Отже, у деяких фрагментах
теолога мова йде про індивідуальні Долі, які вписані в
Долю Єдиного Всесвіту. Роздуми про долю душ автор
починає з думок про їх творіння Богом, про створення
Отцем для них духовного тіла. Людські душі отримали
небесну «домівку» свого буття. Оріген історію Долі
душі продовжує у міркуваннях про моменти її відходу
з небесних сфер. За його думкою, Доля всіх душ
приречена до переживання станів постійних переходів.
Спочатку душі втілюються у земну реальність. Акценти
автор робить на духовних станах душ. Філософ оповідає
про їх перші «кроки», про духовний вибір, який впливає
на їх Долі (їх земні та небесні шляхи). Оріген в своїх
текстах писав, що духовні істоти не були створені
злими за своєю природою, але від стану блаженного,
божественного вони перейшли в протилежний стан
буття. Їх охопила жага зла. Наслідком останньої є
безкінечні перевтілення душ. Отже, Доля індивідуальних
душ складається з земних та небесних шляхів. Ми
йдемо за думкою Орігена. Він вважає, що свою Долю
(душі), з одного боку, формують самі. З іншого боку,
Доля душ усвідомлюється автором як результат певного
вибору. Йде мова про «внутрішні» коливання духу,
які мисляться автором як «відхід» душі від первісного
досконалого стану. Саме вони є причиною її переходів,
формують Долю душі, вибудовують шляхи, які ведуть
її у земне втілення, фізичне існування. Доля душ
складається по–різному. Все залежить від масштабності
«відпадіння» від всезагального добра. Так, Доля душ, які
частково відпали від блаженного стану продовжується
серед людей. Такі душі «виховуються» різними
вченнями, які «компенсують» їх духовну недосконалість.
Таким шляхом вони повертаються у початковий стан,
небесну домівку. Оріген підкреслює, що Долі душі
вибудовуються у відповідності до ідеї її досконалості,
тобто духовної еволюції. Різноманітність Доль
залежить від духовного стану «злету» або «занепаду»
душ. Їх духовні якості, бажання, воля конструюють
індивідуальну Долю. У залежності від цього Долі душ
коловертаються у просторі земного та небесного (як
Єдиного буття), досягають вищих божественних сфер,
або впадають у нижчі. Оріген стверджує, що немає
жодної душі, яка завжди займає певне місце свого
перебування. Отже, йде мова про те, що Доля душ
завжди знаходиться у стані вічного руху. Потрапивши
у вищі сфери, їх Доля може «розвернутись» до
протилежних форм та інших видів буття. Кожна духовна
істота зводиться (індивідуальними) шляхами з вищих у
нижні сфери.
Доля душі актуалізується не тільки в людському тілі,
але вона може здійснитись в різних земних тілах. Думка
Орігена періодично повертає нас до циклічного відчуття
античних часів. З одного боку, йде мова про Долю
небесну та Долю земну (сходження душ). З іншого боку,
знову актуалізується тема Єдиної неподільної Долі душі,
яка проявляється в різних вимірах земного буття (флори
і фауни і т. ін.). Автор пише, що душа живих істот
блукає серед зірок, небес, кружляє своїми окремими
(індивідуальними) шляхами, розгортається в єдиному
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польоті душі у просторі Вселенського буття. Знову ми
стикаємось з думкою, що Долі душ коловертаються.
Отже, індивідуальна Доля душі (всіх духовних істот)
описується в уявленнях Орігена про світоустрій.
Теолог пише про духовні виміри в межах яких душі
переживають різні стани. Кожному з них належить свій
стан буття. Доля душі проходить в їх межах. Поступово
есхатологічні настрої Орігена вибудовують цілісну
есхатологічну модель світу.
Теолог звертається до тексту Святого Письма. Ідея
Долі душі (земної) лунає у словах Господа до Єремії:
«перш ніж я уклав тебе в утробі, Я пізнав тебе» [Єр.1:
5]. У контексті наших інтерпретацій у даному епізоді
мова йде про Долю обраних людей, яка обумовлена
законом причини та наслідку, пов’язана з земним їх
існуванням. Виходячи з міркувань автора Доля Душ
не може здійснюватись поза земною сферою. Вона
обов’язково пов’язана з тілесним буттям. Останнє
мислиться як певний етап у житті (Єдиної Долі душі),
яка втягнута у колообіги всіх душ.
Оріген пише, що шляхи духовних істот ведуть
їх до небесного буття. Знову ідея Долі розгортається
через міркування про постійні відходи, сходження та
повернення душ до їх протилежних станів. На думку
Орігена, якщо дух людський перебував у небесному
житті, то його Доля у подальшому розгорнеться у
земному втіленні. Долі кожної душі не є сформованими,
тобто «закритими». Вони залежать від духовного стану
душі (її волі, вибору праведного чи гріховного життя).
Всі душі підкоряються Єдиним законам Всесвіту. Їх
Долі залежать також від їх дій (у земному бутті), тобто
відпадінь від універсальних (божественних) основ буття.
Модель світу Орігена розгортається в роздумах про
ієрархію духовних істот, тобто про структурованість
буття, колообертання різних Доль у Всесвіті. Так, він
пише, що Всесвіт населяють різні духовні сутності.
Всі вони поділені на певні чини. У відповідності до
свого вибору їх Доля долучається до божественного,
святого, Премудрого, або (навпаки) їх Доля відпадає
від Долі святих Небес. У божественному універсумі
немає жодної природи, яка не змогла б змінити свою
Долю, а саме перейти з одного стану буття в інший.
Доля духів, людей, демонів у певному сенсі будується
на загальних засадах. Так, якщо людина була грішною,
то в світі духовному може стати демоном (отримати
його Долю). Може бути і інакше. Демони можуть (через
свою волю) змінити свою Долю небесну та земну.
Вони можуть досягти стану ангела. Отже, вічні Долі
духовних творінь кружляють між вибором добра чи
зла. Їх Доля то «здіймається» у божественне буття або
спадає до зла. Земну Долю кожної душі супроводжують
муки та страждання. Тільки в такий спосіб вона
може досягти ангельської Долі (чину та гідності).
Долі земні підпорядковуються божественному закону
справедливості. Під його егідою існує Всесвіт [2].
Таким чином, Доля духів підпадає під певну
структуру, божественну ієрархію. Остання упорядковує
Всесвіт. На думку теолога, кожен ангел чи дух займає
посаду відповідно своєму служінню. Відповідно до
Вселенського закону визначається наступна Доля душі,
її місце у стрункій системі духовного буття. Нами
зазначалось, що духовна досконалість досягається через
вільний вибір людської душі вектору її еволюції, який
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у перспективі визначить її подальшу Долю. Тут йде
мова не виключно про сферу наступного перебування
душі (у Царстві Божому), але підкреслюється ідея її
подальшої Долі земної. Божественні закони керують
духовними реаліями та Долями світу речей. Черговий
раз підкреслимо, що останні підпорядковуються
закону справедливості, який набирає вселенського
значення. Він діє у відповідності з законом причини
та наслідку, який вибудовує Долі духів, Долі душ та
Долю Всесвіту. У цьому контексті тема Долі Єдиного
буття здійснюється через індивідуальні Долі різних
духовних сутностей. Останні формують його змістовну
структуру. Так, автор пише, що душі втілюються у земне
буття в різні тіла земних створінь безліч разів. Оріген
вказує, що є душі, які вибирають свою майбутню Долю.
Але, є і такі, яких небеса втілюють насильно (проти
їх бажання) у відповідності до їх заслуг. На служіння
душа також може бути призваною поза її волі. З точки
зору Орігена Святе Письмо розкриває її небесні та земні
шляхи, презентує виміри здійснення теми Єдиної Долі
індивідуальної душі, яка підпорядковується (зазначалось
вище) закону причини та наслідку. Так, Оріген говорив,
що людина, яка призначена у земному житті бути
благородною, але прожила життя у гріху, у наступній
своїй Долі (земній) стане вести існування безчесне [2].
Теолог далі пише. В писанні сказано, що «в великому
домі знаходиться посуд не тільки золотий та срібний,
але й дерев’яний та глиняний, і одні посудини на честь,
а другі на нечесть. Отож, хто від цього очистить себе,
буде посуд на честь, освячений, потрібний Володареві,
приготований на всяке добре діло» [2 Тим. 2.20–2.21]. Ці
думки автора розкривають Долю душі, яка еволюціонує
через земні (Долі) шляхи. На думку Орігена, у їх межах
людина очищується.
У контексті ідеї справедливості та коловертань
Доль людських душ Оріген говорив, що Доля бідних
та незнатних людей у наступному житті може
змінитись. Майбутні їх Долі (земні) зміняться. Настане
час, коли вони стануть займати краще становище.
Теолог аргументує, що божественний закон Відплати
керує Долями душ, «редагує» їх. У залежності від
недосконалості душі вона повертається у земне
існування. Якщо вона духовно не розвивається, то може
отримати Долю, яка на протязі довгого часу отримує
життя в грубих тілах.
Доля вищих істот. Оріген стверджує думку про
безсмертність всіх душ Всесвіту. У цьому сенсі ідея
Долі стає атрибутом їх життя. Окремою гілкою розвитку
богословської свідомості (есхатологічної моделі світу)
виступає тема Долі інших представників божественного
буття. У певному сенсі можливо проілюструвати цю
тему на роздумах автора про божественне втілення
Христа. Автор писав, що Ісус народжений від Отця. Він
служив Йому раніше ніж з’явився світ. З одного боку,
закладається ідея небесної Долі Христа. З іншого боку,
теолог оповідає про його Долю земну [2].
Таким чином, Оріген окреслює Долю досконалих
душ. Вона веде їх час від часу у земне існування. Їх
земна Доля має свою мету. Такі душі сходять з певними
цілями, а саме служіння світу. Оріген вказував, що в
Святому Письмі йде мова також про сходження святих
отців в Єгипет (у світ земний). Їх Доля вибудовується
у залежності від волі та промислу Божого. Як правило,
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йде мова про духовне виховання душ, роду людського,
їх спасіння. Безперечною стає Доля ангелів, які
отримали божественне призначення служити людям і
Всесвіту, тобто небесному та земному.
Велика есхатологія (вимір земного буття у
масштабах Єдиного): додаткові обрії.. Зазначене
вище окреслює виміри розгортання теми Долі у
просторі релігійної свідомості Орігена. Тема Долі (як
зазначалось) стосується всього сущого буття. Есхато
логічна карта світу Орігена охоплює тему Долі душ у
кінці часів, Космосу.
У Всесвіті існує безліч різних світів, якім належить
окрема Доля існування, індивідуальний стан. Долю
світів складають їх трансформації, переходи. Доля
Всесвіту «замкнена» в кільце вічного втілення
духовного початку у фізичну реальність. Йде мова
про вічне життя, яке проявляється, пронизує тілесну
світобудову, фізичну реальність. Матерія, на думку
Орігена знаходиться у процесі постійного руху,
змінюється. Речі складаються (умовно) з Долі різних
стихій, які коловертаються. Це стихії землі та води,
повітря та тепла. Вогонь, повітря, земля та вода весь час
взаємодіють, вибудовують Долю Земну.
Останні Долі Всесвіту пов’язані зі зміною небес.
Віддзеркаленням їх Долі стає і Доля Землі (фізичної
реальності). Отже, матерія не загине, але перетвориться,
стане іншою. Наступить час очищення. Доля всіх
істот приведе їх до джерела життя, тобто до Бога
[2]. Отже, далі Оріген оповідає про «кінець» часів,
тобто розмірковує у межах Всесвітньої есхатології.
Есхатологія Орігена «крокує» через роздуми автора
про воскресіння мертвих в кінці часів. Вектор
індивідуальної есхатології переростає у іншу систему
координат мислення теолога. У кінці часів тілесне
буття буде знищене. Отже, отримує своє продовження
ідея Долі небесної. Він говорить, що настане мить,
коли Господь випустить всі душі. Кожна з них
знайде своє місце та певний духовний стан. В ньому
духовні сутності будуть перебувати у небесному світі.
Небесна Доля душі актуалізується через зміни, які з
нею відбудуться. Оріген пише про душевні тіла, які
трансформуються, стануть духовними. Апостол говорив,
що всі зміняться (Кор. 15: 51) [1]. Долі земні приведуть
душі до Долі Небесної. Божественний світ стане місцем
перебування всіх духовних істот. У світогляді Орігена
кінець уподібнюється початку, «змикається» (співпадає)
з ним. У кінці часів все перейде до стану в якому все
перебувало до всього існуючого (земного буття), тобто
до духовного. Все повернеться до часу гріхопадіння
Адама, коли Адам ще не пізнав добра і зла.
Таким чином, воскресіння у кінці часів відбудеться
як духовне (у ефірному тілі). Доля істот йде через
очищення та духовну трансформацію. Воскресіння
тлумачиться автором як певний поступовий процес. Він
стосується Долі світу, його еволюції. А саме, головною
метою останнього є духовна еволюція всіх сутностей.
Вона відбувається поступово шляхом духовного
розвитку кожної душі окремо. Формується думка про
значущість індивідуальної Долі кожної індивідуальної
душі, яка у певному сенсі складає Долю існуючого
Всесвіту та їх представників. Єдиним шляхом спасіння
є перехід у стан духовного тіла, яке відкриє можливість
з’єднання душ з Богом. В есхатологічній моделі світу
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Орігена ідея Долі мислиться різновимірно. 1. Як Єдина
Доля (кожної індивідуальної душі). 2. Єдина Доля для
Всього Творіння, Всесвіту. У межі ідеї Долі закладається
тема вибору духовних істот, їх духовного розвитку. Саме
ці складові впливають та в змозі змінити Долю людської
душі, сприяють їх поверненню у небесні реалії, до свого
Першоджерела.
Новий «подих» Всесвіту. Есхатологічна модель
світу Орігена, з одного боку, змальовує «кінцеві» Долі
індивідуальних душ та світу. З іншого боку, укорінює
ідею вічного життя, яке має своє подальше продовження
через певний час (Вселенської тиші). Отже, Доля
Всесвіту складається з його періодичних «згортань» та
відновлень. Під таким кутом зору його Доля (та Доля
духовних сутностей) не припиняється, а переходить у
певний стан латентного буття в позаземних реальностях
божественного світу. Причиною відновлення фізичного
буття стає недосконалість душ, яка знову може
проявитись. В такому випадку все починається з
«нового паперу». Доля світу актуалізується, а він знову
наповниться новими формами життя, душами. Доля
земних тіл почне нове коло свого існування [2].
Таким чином, цілісна модель світу Орігена
презентувала розгорнуту картину Долі душ та Всесвіту.
Вона культивує ідею вічного життя, яке коловертається.
У кінці часів повертається на своє коло безкінечних
існувань. Змістовно йде мова не про припинення
існування, а про певний перехід (паузу) від однієї форми
буття до іншої (розтягнутий у часі та просторі), який
обумовлений необхідністю духовної еволюції.
Резюмуємо. Есхатологічні мотиви стародавніх
часів отримали свій розширений розвиток у вимірі
філософської (теологічної) думки Орігена. Смислові
виміри ідеї Долі отримали свій логічний розвиток та
оформлення в свідомості автора. Тема Єдиної Долі
презентується як атрибут думки богослова, а Доля стає
принципом прояву універсального життя. Доля Всесвіту
складається з різних станів людини та світу, «замкнена»
в кільце вічних коловертань. Ідея Долі поступово
набирає універсальності її осмислення. У ході еволюції
релігійної думки «зерна» есхатологічних тем та ідей
автора проростуть та увійдуть у трансформованому
вигляді в есхатологічні системи релігійних систем
майбутнього.
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Eschatology of Fate in the dimension of theological
Origen’s thoughts
In the article, the author carries out a consistent selection of the ideas of Fate
in the religious and philosophical views of Origen. Within the limits of the author’s
picture of the world there are semantic levels of the themes of the Fate, cultivating
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its author’s interpretations. Eschatological ideas are considered from the perspective
of the thinker’s ideas about the Fate of Man and the Fate of the Universe («locked
in the ring»). The theme of eschatology is revealed in the context of individual being
(philosophical and religious considerations of the soul), in which space its additional
contexts are conceived.
Keywords: soul, eschatology, idea, individual, Worldwide, cyclic, meanings.
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Еліта як суб’єкт державотворення
в доктрині В’ячеслава Липинського
Розглянуто філософські погляди В. Липинського щодо місця та значення
вітчизняної провідної верстви у державотворчому процесі. З’ясовуються
функції, завдання та міра відповідальності національної еліти в суспільстві,
досліджується її структура, основні риси та роль у розвитку нації та держави,
аналізуються особливості становлення національної еліти. Охарактеризовано
основні складові національного характеру аристократії. Показано роль еліти
у суспільно – політичній сфері. Роль правлячої політичної еліти надзвичайно
важлива в будь–якій державі й особливо актуалізується на етапах становлення
або трансформації тієї чи іншої системи. Саме тому, дослідження елітарної
концепції В. Липинсько є актуальною в Україні, відносно молодій державі, яка
переживає складний період переоцінки цінностей.
Ключові слова: аристократія, держава, еліта, інтелігенція, народ, нація,
провідна верства.

Втративши власну державу ще за княжих часів,
український народ постійно прагнув відродити свою
націю та повернути територію. Ідеї української
державності досить активно розроблялись у середовищі
української інтелігенції наприкінці ХІХ – початку
ХХ століття. Мислителі вважали за свій обов’язок
формувати національну свідомість українського народу,
всебічно сприяти усвідомленню ним необхідності
здобуття незалежної держави. Спираючись на патріо
тичні почуття, ідеологи прагнули об’єднати всі верстви
і класи суспільств для відстоювання інтересів народу. У
цій боротьбі українського народу чільне місце належить
В’ячеславу Казимировичу Липинському.
Поряд з ідеями державності органічно стояло
питання образу провідника нації. В переломні моменти
історії роль еліти приваблює дедалі більша увага
вітчизняних і зарубіжним дослідникам. Для українців,
як і для інших недержавних народів без чітко вираженої
еліти, виникнення почуття національної солідарності
було можливим лише на основі усвідомлення спільності
культурних, мовних і ментальних характеристик. Народ
прагнув віднайти, розпізнати ту людину, яка об’єднає
його і допоможе здобути незалежність.
Попри численні дослідження, питання щодо образу
української еліти залишається актуальним. Особливо
через те, що літературна спадщина проаналізована
переважно із загальнотеоретичної точки зору. Натомість,
ми спробуємо проаналізувати саме елітаристський
аспект його наукових розробок.
Відповідно до цього постає мета дослідження:
а) описати ідеї та погляди мислителя в даній проб
лематиці; б) розкрити зміст національного ідеалу як
основи духовного поступу нації; в) визначити особ
ливості взаємозв’язків провідної суспільно–політичної,
ідейної та духовної верстви і широких народних
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мас у боротьбі за історичне, соціальне, політичне та
духовне розкріпачення нації у ході боротьби за свою
незалежність.
Народився В’ячеслав Липинський на Волині, в
родині, яка належала до польського шляхетського
роду. Як людина, народжена в польському середовищі,
ідентифікував себе спочатку з польським народом.
Проте висунув ідею, що поляки повинні визначитись
за територіальним принципом як українські діячі і
служити відродженню українського народу: «Отож нині
серед нас, котрі люблять свій народ і край, немає вже
«поляків», «русинів» і «поляків–русинів», нині, сповнені
почуття своєї національної індивідуальності, ми хочемо
бути українцями; у наших серцях б’ється не роздвоєне
польсько–українське, а лише одне українське серце» [4,
с. 211].
Найбільш чітко свої елітаристські ідеї В. Липин
ський викладає у третій частині твору «Листи до
братів–хліборобів», трактаті «Покликання варягів
чи організація хліборобів», «Шляхта на Україні»,
«Україна на переломі» та у памфлеті «Хам та Яфет»,
інші твори мислителя також дещо зачіпають дану
проблематику, проте більш поверхнево. Подібно до
італійського вченого Г. Моски, В. Липинський не
вживає у своїх працях терміну «еліта». Натомість,
український мислитель використовує такі поняття, як
національна аристократія, провідна верства та правляча
верства.
Одна з перших праць мислителя «Шляхта на
Україні» видана в 1909 р. в Кракові за задумом автора
саме польською мовою для того, щоб з її змістом
змогла ознайомитись шляхта на Правобережній
Україні – прямі нащадки старих українських родів. В
цьому творі автор описує історичну долю українського
народу та його еліту – спольщену на Правобережній
Україні та зросійщену по лівому березі Дніпра, яка
«полонізуючись, поволі позбувається своєї націо
нальності, з цією зміною національності поглиблювався
розлом між шляхтичем і не шляхтичем, між широкими
народними масами, які ніколи не дадуть себе денаціо
налізувати, і нечисленною вищою верствою, що поволі
відривається від материнського кореня» [4, с. 145].
В питаннях державного будівництва, мислитель
закликає не робити акцент на походженні, мові чи
віросповіданні, а стати українцями за внутрішнім
покликанням: «Коли зможемо воскресити успадковану
від наших батьків ідею, що ми є громадянами
цієї країни, а не орендарями й сторожами «станів
володіння», і що як її громадяни маємо обов’язки щодо
неї і щодо місцевого населення», тоді зможемо разом
побудувати Україну, адже «культура цього краю і народу,
культура, яка може бути лише українською» [4, с. 221,
223].
У праці «Листи до братів–хліборобів» В. Липинсь
кий зазначає, що ні етнографічна маса людей, ні окрема
територія та мова не створюють автоматично нації. Для
цього потрібен ініціативний гурт людей, призначення
яких – розвиток і пропагування політичних, державних,
культурних цінностей, на яких вона формується. «Без
своєї власної національної аристократії – без такої
меншості, яка б була настільки активна, сильна та
авторитетна, щоб зорганізувати пасивну більшість нації
внутри, і тим захистити її од всяких ворожих наскоків
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зовні – немає і не може бути нації» [1, с. 47]. Саме ця
група є носієм національної ідеї, що єднає націю.
На думку В. Липинського, справа творення
нації і держави вимагає наявності нової – сильної,
організованої і «високо вартної» інтелігенції. Мислитель
прагне відродити покоління Яфета, знищити Хамове
потомство, яке привело Україну в рабство перед
Москвою та Польщею. Характеризуючи правлячу еліту,
філософ стверджує, що це саме сини Хама розвалили
Українську Державу: «Абсолютний брак любови до своєї
громади, натомість любов тільки до себе, свого «я».
Повна відсутність творчої синівської покори, натомість
зарозумілість глупої пихи, що «греблі рве» і сама гине.
Погорда до батька, коли він слабий, натомість рабство у
чужого, коли він сильний – ось хамство, ось прикмета
людей, що живуть на Українській Землі» [2, с. 228].
Тільки реальне хотіння, бажання, віра в формування
і реалізацію вищої цілі може дати народові поштовх
витворити сильну державу. Український народ є нічим
не гірший від інших націй, проте йому бракує відданих
провідників, таких як був Володимир Великий чи
Богдан Хмельницький.
Традицію української державності, перервану після
князівської доби, продовжила козацька еліта, до якої
влилися найактивніші елементи української шляхти. Це
дало поштовх відродити ідею створення самостійної
держави під керівництвом Богдана Хмельницького.
«Велике українське повстання 1648 р. було викликане
страшенним, національним роздражненням, а з погляду
тодішніх Українців – національним утиском, котрий
проявлявся головним чином в тому, що Польська
Річ Посполита, в інтересі керуючих нею шляхецько–
маґнатських кругів, стала протегувати українську
релігійну унію, обмежуючи зразу в правах, а потім
безсистемно намагаючись винищити непевне з дер
жавно–національного (національне – в ті часи ставало
синонімом католицького) польського погляду українське
православ’я» [2, c. 49].
Саме спадкова, дідична монархія має стати най
більш вдалою формою державного устрою в Україні.
Така організація державної влади ніколи не дасть
можливості першому–ліпшому народному отаманові,
як це завжди було в українській історії, звести нанівець
всі еволюційні та революційні творення українського
народу. «Тільки непохитна віра Дон Кіхота в себе, в
свою стару зброю, в свою стару традицію, в свою стару
культуру, покладе кінець трагедії Санчо Панча» [2,
c. 37].
Прихильне ставлення до минулого і критичне
сприйняття усіх концепцій радикального оновлення
суспільства, досвід спільного життя нації на окремій
території, орієнтація на власні сили, традиції і культуру
є ключовими парадигмами в політичному проекті
В. Липинського: «Без культури немає нації, без традиції
немає культури. Без об’єднувальної спільної традиції
і спільної культури не може існувати група людей,
біля якої має об’єднатися і зорганізуватися нація» [3,
с. 70]. Філософ трактує традицію не як консервативний
чинник, що забезпечує статику, нерухомість життя,
а навпаки, як творчу, динамічну засаду історичного
розвитку. Традиція – це доля, що потребує від людини
творчості й праці, боротьби й руху в ім’я творення
нового, виходячи й спираючись на усталене.
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Все суспільство мислитель поділяє на три класи –
аристократія, інтелігенція і народ. Єднання всіх
трьох ланок суспільства, веде до створення нації
як органічного колективу. За його словами, Україна
повинна мати диференційовану класову структуру, що
охоплює всі верстви, потрібні для існування зрілої нації
та самостійної держави.
На його думку, «власна держава – це синонім влади
власної аристократії, і як не може бути нації без своєї
власної національної аристократії, так не може бути
національної аристократії, а значить і нації, без своєї
власної держави» [3, с. 211]. Суть аристократії – в
постійному відновленні її організаційної, правлячої
ролі – це можуть бути представники різних верств
населення. «Без аристократії, без її матеріяльної і
моральної сили, без чим раз вищої технічно і чим раз
вищої морально громадської творчости, будова вежи до
Бога припинилась і умерла на віки вавілонська нація»
[3, с. 204].
На думку мислителя, основними ознаками націо
нальної аристократії є матеріальна сила та моральний
авторитет. До того ж, матеріальну силу вона
повинна мати «більшу, ніж яка–небудь інша група
в нації», вона мусить відповідати «тим поняттям
законности і громадської моралі, якими живе в даний
історичний момент ціла нація. Іншими словами,
кожночасна національна аристократія мусить мати
крім матеріальної сили, ще й моральний авторитет
в очах своєї нації» [3, с. 137]. Народ, нація не може
існувати без гармонійної єдності матеріальності та
моральності, саме еліта має зорганізувати життя так,
щоб ця гармонія була витримана: «Щоб перемогти,
ми мусимо мати не тільки силу матеріальну, але
перш за все силу моральну. Крім ясної і виразної...
власної нашої віри світської, ідеології політичної,
нам необхідна загальнолюдська віра в Бога, необхідна
допомога і церкви і релігії» [5, с. 18]. Основи
моральності, духовності, на думку автор, це в першу
чергу любов, покора, вірність, почуття спільності,
шляхетність, благородство. «Тільки внутрішня вартість
наша, тільки ця сила, яку ми сотворимо самі в собі,
дасть вам змогу цей ідеал великий осягнути. Як не
може бути без Яфетової Сили – України, так не може
бути Сили Яфетової без непорушної, безкомпромісової
внутрішньої моралі» [2, с. 241]. Без стихийної волі
до влади, до сили, до риску, до самопожертви, до
панування – не може повстати серед нації національна
аристократія. У неї повинна бути психологія і мораль
лицарів–войовників, такі ж безстрашні та наповнені
вірою в перемогу.
Щодо інтелігенції, то їй В. Липинський відводить
аристократії роль помічника національної або посеред
ника між елітою та народом. Інтелігенції, В. Липинський
дає таке визначення: «Інтеліґентом не називаю всякого,
хто скінчив вищу чи середню школу, бо таку школу
скінчити може і хлібороб, і військовий, і промисловець,
і робітник. Інтеліґентами, по моїй термінолоґії, єсть
люде не зайняті матеріяльно–продуктивною працею, не
володіючі ані засобами війни, ані засобами продукції, і
здобуваючі собі прожиток взамін за працю свого ума і
духа» [3, с. 47].
Лише тісна співпраця між аристократією, інтелі
генцією та народом, дасть змогу зняти з України
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клеймо «недержавності». Тому, інтелігенція у філо
софа постає не як пасивний суб’єкт, а творча, активна
сила, включена в загальний історичний процес. До
інтелігенції мислитель зараховує і тих людей, які
займаються народною освітою, поширюють українську
мову та культуру серед населення, сприяють збере
женню традицій.
Великий вплив на формування культури і нації має
діяльність релігійної інтелігенції. Філософ особливо
виділяє діяльність Єлисея Плетенецького та Петра
Могили: «Реліґійне виховання і освіта дали їй змогу
культивувати в нації творчий ідеалітичний містицизм
реліґії, а не служити матеріялістичним народнім забо
бонам магії» [5, с. 34].
Носіями українського визвольного руху, вважає
дослідник, мають стати не тільки інтелігенти (вчені,
науковці, літератори), але й організатори хліборобства,
індустрії, армії, тобто ті суспільні сили, що завжди
утворюють кістяк держави.
Тільки клас хліборобів, зазначає В. Липинський,
який тісно зв’язаний із землею, кровно зацікавлений
в існуванні незалежної держави. На відміну від
демократичної інтелігенції, котра, навіть воюючи
з чужим урядом за здобуття національних прав,
зречеться власної української державності, якщо цей
уряд допустить її до російських або до всепольських
державних установ як «представника українського
народу», цей клас буде національним посередником
між чужою державою і народом. Як свідчить історія,
українським він може бути лише у власній Українській
державі. Звичайно він може приязно ставитись до чужої
влади, але тільки тоді, коли вона надасть йому необхідні
для селянської роботи мир і спокій. Проте, зазначає
В. Липинський, він тоді перестає бути українським
хліборобом, втрачає своє українське обличчя, соро
миться своєї «мужицької» мови в школі, бо не хоче бути
«гіршим» за панів–чужинців.
Інтелігенція не вірила, що хліборобський клас зуміє
вплинути на долю української незалежної держави,
і в перші місяці революції не змогла застосувати
моральне піднесення народу, задля здобуття незалежної
держави. Натомість вороже налаштувала бідних на
багатих, безземельних на малоземельних. В суспільстві
розпочався безлад і деморалізація. Філософ зазначає,
що «причина нашої страшної сучасної деморалізації
полягає не в тім, що наші інтеліґенти індивідуально
гірші від інтеліґентів інших націй, або що ми
індивідуально нищі від наших предків. Ні! Беру на
себе смілість твердити, що наш пересічний інтеліґент
не гірший від пересічного інтеліґента Европейця.
Щ о в ньому в потенції багато більше ідейности й
навіть – хай вибачить мені читач української преси –
більше чесности. Гіршими тільки єсть його методи
національної орґанізації, гіршими єсть способи
національної боротьби» [3, с. 21].
Розглядаючи взаємне відношення активних меншин
і пасивних мас, він шукає в історії прикладів для
ствердження своїх тез. Тому задумується над тим,
якими методами еліта організовує нове суспільство.
В. Липинський розрізняє три різні методи організації
суспільства і держави: охлократія, демократія і класо
кратія. На прикладах він доводить перевагу третього
методу над іншими.
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Погляди філософа містять у собі ідеї, які здатні
пояснити сучасні тенденції розвитку суспільно–
політичного життя і можуть стати основу для розробки
практичних рекомендацій у питанні гармонійного
розвитку взаємовідносин між державною владою
та громадянським суспільством. Темпи і результати
трансформаційних процесів залежать від практичних
висновків кожного з нас, які необхідно зробити вже
сьогодні. Кожен правдивий українець, на підставі
аналізу ідей мислителя, просто зобов’язаний виробити
свою незламну визвольну парадигму, яка пізніше
обов’язково дасть свої плоди.
Список використаних джерел
1. Гордієнко М. Концепція політичної еліти В. Липинського
як фактор національно–державної ідентичності України // Нова
політика. – 1998. – №2. – С.44–48.
2. Липинський та його доба: Книга перша. Наукове видання.
Видання друге, доопрацьоване та доповнене / [упорядкув.
Т. Осташко, Ю. Терещенко]. – К.: Темпора, 2010. – 560 с.
3. Липинський В. Листи до братів–хліборобів. Про органі
зацію українського монархізму / В’ячеслав Липинський; редактор
Я. Пеленський. – К.: Філадельфія. 1995. – 470 с.
4. Липинський В. Повне зібрання творів, архів, студії. –
Т.1: Суспільно–політичні твори (1908–1917) / Ред. кол.: Я. Пе
ленський (гол. ред.), І. Гирич, О. Проценко, Г. Папакін,
Г. Сварник, Т. Осташко. Східноєвропейський дослідний інститут
ім. В. К. Липинського; Інститут української археографії та
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ. – К.: Український
письменник, 2015. – 784 с.
5 Липинський В. Релігія і церква в історії України. – Київ:
Рада, 1995. – 96 с.

References
1. Gordijenko M. Koncepcija politychnoji elity V. Lypyns’kogo
jak faktor nacional’no–derzhavnoji identychnosti Ukrajiny // Nova
polityka. – 1998. – №2. S.44–48.
2. Lypyns’kyj ta jogo doba: Knyga persha. Naukove vydannja. –
Vydannja druge, dooprac’ovane ta dopovnene / [Uporjadnyky
T. Ostashko, Ju. Tereschenko]. – Kyjiv: Tempora, 2010. – 560 s.
3. Lypynskyi V. Lysty do brativ–khliborobiv. Pro orhanizatsiiu
ukrainskoho monarkhizmu / Viacheslav Lypynskyi; redaktor Ya. Pe
lenskyi. – K.: Filadelfiia. 1995. – 470 s.
4. Lypyns’kyj V. Povne zibrannja tvoriv, arhiv, studiji. –
T.1: Suspil’no–politychni tvory (1908–1917) / Red. kol.:
Ja. Pelens’kyj (gol. red.), I. Gyrych, O. Procenko, G. Papakin,
G. Svarnyk, T. Ostashko. Shidnojevropejs’kyj doslidnyj instytut
im. V. K. Lypyns’kogo; Instytut ukrajins’koji arheografiji ta
dzhereloznavstva im. M. S. Grushevs’kogo NANU. – Kyjiv:
Ukrajins’kyj pys’mennyk, 2015. – 784 s.
5. Lypyns’kyj V. Religija i cerkva v istoriji Ukrajiny. – Kyjiv:
Rada, 1995. – 96 s.
Grybovska M. V., Ph. D. Student, Department of History
of Philosophy, Ivan Franko National University of Lviv
(Ukraine, Lviv), maryana2409@ukr.net
Elite as a subject of state building in the doctrine developed
by Vyacheslav Lypynskiy
In the article the philosophical views of Dmytro Dontsov and Vyacheslav
Lipinsky on the role and significance of the national leading stratum in the state–
building processes are analyzed. The functions, tasks and measure of responsibility
of the national elite in society are considered. Author investigates structure, main
features and peculiarities, role of elite in the development of nation and state. The
comparison of philosophers’ ideas is done considering certain problems of Ukrainian
elite. The role of the ruling political elite is extremely important in any country, and
especially actualized in the making or transformation of a system. Therefore, the study
of Lypynskiy’s elite concept is relevant in Ukraine, young state, which is overcoming
through a difficult period of reappraisal.
Keywords: aristocracy, state, elite, intelligentsia, people, nation, leading
stratum.
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Антропологические смыслы
«натурфилософии» М. Метерлинка
Философско–культурологической рефлексии подвергнуты философско–
этические, религиозно–мистические и эстетические взгляды М. Метерлинка
и основные принципы его творчества. Обосновано, что в сложной образно–
символической системе Метерлинка доминирует диалектика эстетической
категории «трагического» и рельефно проступает развёртывание категории
«прекрасного» (но наиболее ярко – в «натурфилософских» трактатах,
содержащих философско–антропологическую позицию мыслителя).
Анализ «натурфилософии» Мориса Метерлинка как способа осмысления
философско–антропологических идей предстает интересной познавательной
схемой, приложимой к сопоставлению природы и общества: это одновременно
и философская, и социальная антропология; человек в своем социальном
развитии повторяет путь, пройденный природой.
Ключевые слова: символизм, эволюция, душа, смерть, трагическое,
молчание, прекрасное, Бог, любовь, мистическое, религиозность, судьба,
мудрость.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Предметом исследования в данной статье является
оригинальная философия М. Метерлинка. Цель иссле
дования состоит в попытке философского осмысления
любопытных сравнений живой природы и общества в
работах этого мыслителя.
Книги «Жизнь пчёл», «Двойной сад» и «Разум
цветов» (1901–1907), позже – «Жизнь термитов»
(1926) и «Жизнь муравьёв» (1930) представляют собой
замечательные образцы натурфилософской эссеистики,
пронизанной гуманизмом и восхищением перед зако
нами природы. В содержании этих книг превалирует
прием антропосоциоморфизации природных явлений,
вследствие чего эти эссе могут читаться как произве
дения
социально–философской
и
философско–
антропологической направленности.
Метерлинк отошёл от католической веры своего
детства и сосредоточился на необычном, превратив
шемся в основную область интересов в исследовании
мира. Необычны растения, в которых он наблюдает
вселенский разум. Необычны пчёлы, муравьи, термиты,
пауки, – каждому из этих видов Метерлинк посвящает
отдельную работу. Он отмечает главную особенность
растительного мира: некий разум, который в каждом
отдельном виде может проявляться в зачаточном
состоянии, но компенсируется общими усилиями в
завоевании жизненного пространства, выживании и
эволюции.
Метерлинк говорит здесь о взаимопроникновении
«планов» бытия и человеческой жизни, раскрывает
глубину жизни человека и природы, которая не
нарушает законов Божьих, пока человек не вмешивается
в жизнь природы. Жизнь обитателей природы
гармонична, они трудятся ради будущего потомства, у
них нет страха, они никогда не приходят в отчаяние, и
в трудолюбии им нет равных; они кротки и смиренны,
организованы и послушны Творцу во всём. Они как
будто наделены всеми христианскими добродетелями –
и потому прекрасны.
Работа М. Метерлинка о насекомых, «Жизнь пчёл» –
отнюдь не научный труд; просто Метерлинк хотел
представить свои собственные размышления о жизни
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этих удивительных насекомых (в его квартире 20 лет
стоял улей!).
Метерлинк отмечает работоспособность пчёл и
говорит, что пчёлы начинают свой рабочий день «при
ослепительном свете дня, но завершают его только
во мраке» [2, с. 179]. Согласно Метерлинку, человек
становится Богом для пчёл, но это происходит только
в том случае, если воля человека «согласуется с их
добродетелями и их законами, потому что несмотря
на желания неожиданного бога, завладевшего ими, –
слишком крупного, чтобы быть постигнутым, и слишком
чуждого, чтобы быть понятым, – их взоры устремлены
дальше, чем взоры самого этого бога, и они стремятся
только к тому, чтобы в непоколебимом самоотречении
выполнить таинственное предназначение своей расы» [2,
с. 181].
Философ проводит параллель между жизнью
человека и жизнью природы: он говорит, что человек
не всегда подчиняется законам природы, а самая
важная задача нравственности человека – именно
подчиняться этим законам, чтобы понять прав он или
нет. Л. Зеринг пишет, что в эссе «Жизнь пчёл» речь
идёт о государстве пчёл и законах его организации;
гегелевское стремление Метерлинка проникнуть в глубь
вещей уводит Метерлинка от исследования людей, с
их сложной деятельностью: «изучая разум пчёл, мы,
в сущности, ищем в них лишь лучшего, что есть в
нас самих» [3, с. 35]. –Можно сказать, что Метерлинк
превращает антропосоциоморфизацию из приема
объяснения природы («подобно человеку и обществу»)
в объяснительную схему применительно к самому
человеку: если бы человеческая мораль обеспечивала
подчинение законам природы, человек имел бы более
справедливое общественное устройство, был бы не
только счастливее, но и ближе к Богу. Попытаемся найти
указания на это в тексте самого Метерлинка.
Глядя на крошечных пчёл, вряд ли можно точно
разглядеть их жизнь, в которой добродетели и зло
указывают на то, что они подчиняются Богу, которому
не всегда подчиняемся мы. Жизнь же пчёл наглядно
показывает, с каким самоотречением они отдаются
«своему» Богу – человеку. Можем ли мы так? Люди,
живущие не по Божьим законам, по мысли Метерлинка,
живут без цели.
Можно ли сравнить разум человека и разум пчёл?
Философ считает, что человеческий разум можно
сравнить с инстинктом животного, а пчёлы обладают
не только удивительным инстинктом, но разумом,
«который имеет право приблизиться к разуму человека»
[2, с. 330]. Более того, он отмечает у пчёл и подобное
человеческому чувство долга: «Пчёлы не знают, будут
ли питаться мёдом, который они собирают. Мы, равным
образом, не знаем, кто воспользуется умственным
могуществом, которое мы проводим в мир» [2, с. 359]. У
пчелы нет страха перед смертью и нет такого состояния,
когда можно отказаться от поиска истины.
Метерлинк называет пчёл, подчиняющихся законам
природы, кроткими и смиренными. Там, где пчёлы
обладают всеми добродетелями (подобно праведникам –
у людей), они собирают богатый урожай мёда, и жизнь
их не прекращается: одно поколение передаёт жизнь
другому поколению. Но там, где в улье кипят страсти
и после сбора урожая уничтожают самцов, где пчёлы
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предаются гневу, раздражительности, злобе и ненависти
друг к другу, в таком улье, как и в доме грешного
человека, нет покоя и истинного наслаждения жизнью.
Называя человека Богом – для пчёл, Метерлинк, тем не
менее, считает, что не только для индивида отдельная
пчела может быть примером (добродетели), но и что
жизнь отдельного улья для человека – пример создания
универсального общества.
В жизни пчёл Метерлинк отмечает следующие
основные моменты: пчела ведёт духовную жизнь
и обладает многими добродетелями: бескорыстной
работоспособностью (человеческое суждение о непод
вижности и бездействии пчелы ошибочно); в улье –
гармоничное распределение труда; пчела наделена
целомудрием, кротостью и смирением в отличие
от шмелей, для которых любовь – главное. У пчёл
развито чувство долга, их жизнь имеет смысл только
в обществе: самопожертвование ради интересов
общества. Пчелам присуща любовь к ближнему;
борьба с пороками; внутреннее молчание – ничто
не может нарушить покоя пчелы во внешнем мире;
чистоплотность; воздержание ради архитектурного,
экономического, политического устроения улья; доброта,
когда улей полон; прозорливость, но доверчивость;
мудрость. Пчела подчиняется законам, данным
Творцом. – Действительно, если бы человек обладал
всеми теми добродетелями, которыми обладает пчела, и
жил по заповедям Божьим, его жизнь имела бы смысл, и
он был бы счастлив.
А. Чадаева пишет, что Метерлинк в своих эссе о
природе хотел показать сходство людей с растениями
и насекомыми в жажде жизни, но, в отличие от людей,
среди которых порок и добродетель состязаются
на жизнь или на смерть, жизнь растительного мира
иная, ибо мир природы – «единственный на земле,
не поражённый грехом со времён его сотворения и
доныне» [4, с. 5]. Жизнь этого мира – прекрасна.
В дереве или в цветке «не замутнён Божественный
Первозамысел», и Метерлинк из старомодных цветов
только лилию возводит на царский трон, видя вокруг
неё «пояс чистоты, молчания и света», видит ореол
святости библейской, о какой говорил Господь в
Нагорной проповеди, произнесенной в апреле – мае,
когда земля Галилеи изобилует цветущими лилиями,
которые лучше одежд Соломона [там же, с. 6]. Чадаева
видит в Метерлинке преимущественно христианского
мыслителя, славящего Творца, и мы принимаем
правомерность такой оценки.
И здесь мы можем сделать вывод: гуманизм, как
неотъемлемая составляющая ценностного сознания
в культуре Европы, начиная с эпохи Возрождения, к
началу ХХ века претерпел существенные изменения.
Парадоксальное рождение гуманистических ценностей
путем
отрицания
религиозной
(католической)
духовности, т.е. ренессансный гуманизм – это попытка
объяснить человека «из самого человека», без ссылок
на трансцендентный источник правил и установлений
его бытия. Гуманизм Возрождения – это предтеча
буржуазного индивидуализма, собственно, это и есть
индивидуализм, но ориентированный на достижение
и раскрытие в человеке его всех «естественных»
потенций. Просвещенческая форма гуманизма, нашед
шего свое окончательное выражение в немецкой
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философской классике, сделала вывод о том, что
человек, как чувствующее и мыслящее существо,
неизбежно обусловливает собою всё, что может являться
ему как действительность, некой очевидностью. Успехи
«позитивных наук» к концу ХIX века подтверждали эту
«очевидность».
В 1926 году Метерлинк написал эссе «Жизнь
термитов». В трудах о жизни насекомых Метерлинк
опирался на работы энтомологов, объективно и
хладнокровно излагавших свои наблюдения. Здесь
Метерлинк остановил выбор на рассказах Дэвида
Ливингстона, который был добросовестным учёным–
натуралистом. Сравнивая жизнь пчёл и термитов,
Метерлинк говорит, что и в улье есть свои беды, но
жизнь термитов, их самопожертвование делают
их ближе к нам, чем даже пчёл или любых других
существ на Земле. В народе термитов называют
«белыми муравьями». Несмотря на свои недостатки,
на свой непривлекательный внешний вид, термиты, по
Метерлинку, – самая интересная, сложная, разумная
и логичная цивилизация на Земле. Несмотря на
то, что термиту трудно выживать в условиях, где
он обитает, он обладает инстинктом, как человек –
разумом.
Метерлинк отмечает главную особенность жизни
пчёл, муравьёв и термитов: это – коллективная
душа и, как следствие, бессмертие, или бесконечная
коллективная деятельность. Это как бы единая особь,
одно живое существо, органы которого состоят из
бесчисленных клеток, разбросанных по всему виду,
подчинены одной личности, одному основному закону,
практически бессмертному: одни насекомые сменяют
других, и этот процесс не поражает эту единую
особь. Метерлинк говорит, что это как бы один и
тот же термит, живущий миллионы лет, он похож
на никогда не умирающего человека, у него единая
память коллективной души. Метерлинк, сравнивая
жизнь человека с жизнью этих насекомых, говорит,
что термиты предлагают нам образец общественной
организации. Пустяк иногда способен изменить мораль
и судьбу человечества. «Не зиждется ли колоссальное
обновление христианства на кончике иглы?» [4,
с. 9]. Он считает, люди найдут «полное и прочное
счастье лишь в целиком духовной жизни, по эту или
по ту сторону могилы, поскольку всё, что цепляется
за материю, в сущности, ненадёжно, изменчиво и
тленно. Возможна ли такая жизнь? Теоретически да,
но на деле мы видим повсюду одну материю; всё,
что мы воспринимаем, это материя, да и как можно
надеяться на то, что наш мозг, который сам – лишь
материя, сможет понять что–либо, помимо неё? Он
старается, прилагает все усилия, но, по сути, как
только её покидает, то повисает в пустоте» [4, с. 10]. –
Эта позиция «позднего» Метерлинка уже достаточно
далека от классического идеализма, что подтверждает
отсутствие в ней философской последовательности,
что, впрочем, не исключает постоянства в его этико–
эстетических взглядах: Метерлинк всегда – гуманист и
символист.
Метерлинк убеждён, что муравей – самое благо
родное, милосердное, щедрое и альтруистичное
существо на земле. Как и в человеческом обществе, у
муравьёв есть «правительство», но оно превосходит то,
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которое создали люди. В социальном мире муравьёв
царит мир и братство.
Метерлинк, проводя параллель между жизнью
муравейника и жизнью общества, не сомневается,
что «больше добрых самаритян пробегает по тропкам
муравейника, чем проходит по дороге между Иеруса
лимом и Иерихоном», предполагая наличие более
развитого религиозного чувства у муравья, нежели у
человека [цит. по: 5, с. 173]. По этому поводу М. Ласки
пишет: «Вот где, оказывается, утопия для человечества,
перспектива счастливой жизни «во всём и для всех»»
[там же]. Но, действительно, в Библии говорится:
«Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия
его, и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни
приставника, ни повелителя; но он заготовляет летом
хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою.
[Или пойди к пчеле и познай, как она трудолюбива,
какую почтенную работу она производит; её труды
употребляют во здравие и цари и простолюдины;
любима же она всеми и славна; хотя силою она слаба,
но мудростью почтенна.] Доколе ты, ленивец, будешь
спать? Когда ты встанешь от сна твоего?...» [1, Притч,
6, 6].
Выводы. В многочисленных трактатах и эссе
Метерлинк постоянно сравнивает два мира – человека
и природу, чтобы всякий раз на основе новых
умозаключений вновь вернуться к вопросам этики
и нравственности. В основу интерпретации темы
жизни у Метерлинка положена категория прекрасного,
включающая и этический момент. В работах «Жизнь
пчёл», «Жизнь термитов» и «Жизнь муравьёв» мы
увидели иную философию жизни у Метерлинка,
философию глубокой жизни души: стремление
освободиться от оков греховности, сделать душу чистой,
готовой достойно предстать перед Творцом и дать отчёт
о проделанной работе на земле.
Метерлинк отмечает, что обитатели природы
подчиняются законам, данным Творцом в той же
степени, что и человек. У них нет страха перед смертью.
Жизнь отдельного улья или термитника – пример для
создания универсального общества. Антропосоцио
морфизация у Метерлинка – не художественный
приём или способ осмысления явлений/существ
природного мира, а познавательная схема, приложимая
к сфере человеческой морали. Поэтому размышления
Метерлинка–философа о жизни природы – это одно
временно и философская, и социальная антропология:
человек, по его мнению, повторяет путь, пройденный
природой. Анализ «натурфилософии» Метерлинка
как способа осмысления социально–философских и
философско–антропологических идей позволяет сделать
вывод: Метерлинк в своих произведениях переживает
о том, что окружающая нас среда, как идеальный образ
универсального общества, разрушается человеком и
гибнет вместе с человеком. Лишь возвращение человека
в «зону действия» высших универсальных законов
(которым подчиняется «остальная» природа) может стать
основой приближения человека к разгадке Тайны бытия.
Натурфилософские трактаты Метерлинка не были
в достаточной степени оценены его современниками
именно потому, что по своим философско–этическим
воззрениям они опережали свое время и более созвучны
дискуссиям дня сегодняшнего.
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Anthropological senses of «natural philosophy»
of M. Maeterlinck
The author shows that the logic of Maeterlinck’ life philosophy can be clearly
seen in his general evolution of a playwriter and philosopher: he moves from defining
the inner tragedy and mystic basis of the being to ethic conclusions, to the preaching
of the mystic moral when the tragedy of a destiny is came over the wisdom that is put
in a man and is perfected endlessly.
The analysis of Maeterlinck’s «natural philosophy» as a way to comprehend
philosophical–anthropological ideas is a cognitive scheme that can be applied to the
comparison of the nature and society: it is the philosophical and social anthropology
at the same time; a man follows the way of the nature. There are Christian senses in
many Maeterlinck’s works: features of the famous characters of The Holy Scriptures
are guessed in heroes of his plays, biblical allegories are symbolically represented in
the plots of his works.
Keywords: symbolism, evolution, the tragic, the mystical, death, silence, soul,
love, the beautiful, the religious, fate, wisdom, God.

Чернігова Т. Л., старший викладач,
Національний фармацевтичний університет
(Україна, Харків), tatyanachernigova@yandex.ua
Антропологічні смисли «натурфілософії» М. Метерлінка
Показано, що у цілому в еволюції Метерлінка, драматурга і філософа,
явно проступає логіка його життєвої філософії: він йде від визначення
внутрішнього трагізму і містичної основи буття до етичних висновків, до
проповіді містичної моралі, коли трагізм долі долається вкладеною в людину
мудрістю, що нескінченно вдосконалюється.
Здійснено філософсько–культурологічний аналіз засад творчості
Метерлінка, в еволюції яких, виражаючи еволюційний розвиток духовного світу
митця, провідною тенденцією було посилення значущості оптимістично–
моральної компоненти, з одного боку, й «нарощування» (або вивільнення)
аксіологічного потенціалу його прихованої релігійності, – з іншого.
Обґрунтовано, що у складній образно–символічній системі Метерлінка домінує
діалектика естетичної категорії «трагічного» і рельєфно розгортається
категорія «прекрасного» (але найбільш яскраво – у «натурфілософських»
трактатах, в яких подано філософсько–антропологічну позицію мислителя).
Ключові слова: символізм, еволюція, душа, смерть, трагічне, мовчання,
прекрасне, Бог, любов, містичне, релігійність, доля, мудрість.
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Естетика як «gnoseologia inferior»:
проблема здатності пізнання
у Вольфа та Баумґартена
Висвітлюється проблема естетики як теорії пізнання, йдеться
про первісний проект естетики Баумґартена. Баумґартенова естетика
задумувалася як наука про чуттєве пізнання й не є редукованою до теорії краси
та мистецтва. Естетика постала як переосмислення Вольфової теорії нижчої
та вищої частин здатності пізнання. Баумґартен розглядає чуттєву здатність
пізнання як рівнозначну з інтелектуальною, а не підпорядковану їй. Йдеться про
два способи сприйняття, кожний з яких має свою особливість й не може бути
заміненим іншим. Тому Баумґартен говорить про нижчу і вищу здатності –
а не про нижчу і вищу частини здатності – людського пізнання. Первісний
проект естетики був задуманий як довершення здатності людського пізнання
загалом. Логіка як наука до вдосконалення інтелектуального пізнання мала бути
доповненою естетикою як наукою про вдосконалення чуттєвого пізнання. Й у
цьому сенсі естетику Баумґартен називав також gnoseologia inferior.
Ключові слова: Aлександер Ґотліб Баумґартен, Крістіан Вольф, естетика,
теорія пізнання, чуттєве пізнання, екстенсивна ясність, інтенсивна ясність.

1. Вступ: Aesthetica ex theoria cognitionis
Естетику зазвичай розглядають як дисципліну,
яка займається проблемами краси та мистецтва.
Тому вираз естетично використовують переважно
у якості синоніма до красиво чи мистецько. Проте
поняття естетика первісно не було призначеним для
позначення ані теорії краси, ані теорії мистецтва.
Естетика постала в середині 18 ст. через Александера
Ґотліба Баумґартена (1714–1762) й означала передусім
науку про чуттєве пізнання. Особливо вдало ця теза
висловлена Гансом Адлєром: «те, що підсумовується
під іменем «естетики», в середині 18 ст. жодним
чином не є редукованим до «вчення про мистецтво»
чи «вчення про красу». Естетика є вчення вченням
про aistheta, не більше, але передусім не менше» [1,
s. 25] (пор. також у Петри Бар [2, s. 12], Ебергарда
Ортланда [13, s. 259], Клєменса Швайґера [15, s. 44]).
Власне, вже саме слово естетика свідчить про те,
що його вигадали саме для позначення вчення, яке
спрямоване на чуття: слово aesthetica утворене від
грецьких αἰσθάνομαι і αἴσθησις, які в даному разі
співвідносились із латинськими sentio і sensus (пор. у
Сольмса [18, s. 98]). Традиційне тлумачення естетики як
науки про красу та мистецтво значною мірою отримало
свій поштовх від Ґеорґа Фрідріха Маєра (1718–1777),
який інтерпретував Баумґартенову естетику як теорію
красивих наук та мистецтв. Й у своєму подальшому
розвитку поняття естетики набуло стількох значень, як,
можливо, жодне інше. Це призвело до того, що сьогодні
основна проблема естетики полягає в ідентифікація її
предмета. Як наслідок на перший план вийшло питання
про те, якою естетика була задумана первісно. Інтерес
до автентичного проекту Баумґартенової естетики
(зокрема його концепції естетичного та логічного
пізнання) посилився в кінці 20 ст., а особливо на
початку 21 ст. Намагання актуалізувати цей проект
вилилося поміж іншого в ряд інтерпретацій естетики
як вчення про чуттєвість (найбільш оригінальні
інтерпретації належать Гансу Рудольфу Швайцеру [16;
17], Вольфґанґу Вельшу [19; 20; 21], Ґерноту Бьоме
[7], Штефену В. Ґросу [9; 10]). Й першою необхідною
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сходинкою у наближенні як до Баумґартенової естетики,
так і до розуміння її сучасних інтерпретацій, є аналіз
проблеми здатності пізнання у Крістіана Вольфа та її
переосмислення Баумґартеном.
2. Вольф: Facultatis cognoscendi pars inferior et
pars superior
Крістіан Вольф поділяв здатність людського піз
нання на дві частини – нижчу і вищу. Такий поділ
ґрунтується на концепції ступенів пізнання Ґотфріда
Вільгельма Ляйбніца, викладеній у тексті «Meditationes
de Cognitione, Veritate et Ideis», згідно з якою пізнання
неперервно рухається від темного до більш ясного і
чіткого, що Ляйбніц порівнює з процесом виведення
фігури Геркулеса з неотесаного мармуру [11, s. 426].
Так темне пізнання переходить в ясне (коли предмет
можна відрізнити від інших), ясне буває або сплутаним
(коли окремі ознаки предмета є сплутаними, отже,
нерозрізнюваними), або переходить в чітке (коли
розрізняються окремі ознаки предмета), й залежно
від того, настільки чітко, розрізняються окремі
ознаки, пізнання переходить на нові ступені, які
характеризуються більшою чіткістю.
Межу між нижчою та вищою частинами здатності
пізнання Вольф визначає на основі переходу сплутаної
ясності у чіткість. Нижча частина здатності пізнання
дозволяє отримувати сплутане пізнання [24, § 54], вища
частина – забезпечує чітке пізнання [24, § 55].
Нижча частина здатності пізнання складається,
згідно з Вольфом, зі здатностей:
Facultas sentiendi (sensus) – здатність відчувати.
Вона полягає у facultas vivendi (visus) – здатності
бачити, facultas audiendi (auditus) – здатності чути,
facultas olfaciendi (olfactus) – здатності нюху, facultas
gustandi (gustus) – здатності смаку та facultas tangendi
(tactus) – здатності дотику. Перцепції, отримані через
facultas sentiendi Вольф називає sensationеs (німецькою
Empfindungen) – тобто відчуттями.
Facultas imaginandi (imaginatio) – здатність
сприйняття чуттєвих речей за їх відсутності. Продуктом
imaginatio є imaginationes або інакше phantasmata. Тоді,
як sensationеs є безпосередніми сприйняттями речей
органами нашого тіла, то imaginationes є уявними
образами сприйняттів даних речей.
Facultas figendi – здатність вигадувати, а саме,
здатність розділення phantasmata на окремі уявлення
та поєднання різних phantasmata в один уявний образ:
«Facultas phantasmatum divisione ac compositione
producenti phantasma rei sensu nunquam perceptae dicitur
Facultas figendi» [24, § 144]. Через facultas figendi
можуть виникати нові, досі неіснуючі речі, які є як
можливими, так і неможливими в реальному світі.
Важливе місце в нижчій частині здатності пізнання
посідає memoria (пам’ять), якій протиставляється
oblivio (забування), нездатність пригадувати. Здатність
відтворювати та впізнавати вже сприйняте опосеред
ковано через інші речі Вольф називає reminiscentia або
recordatio.
Вища здатність пізнання, згідно з Вольфом, полягає
передусім у здатності концентруватися на окремих
ознаках певної перцепції, які ми в такий спосіб
сприймаємо з більшою ясністю, ніж інші ознаки –
attentio (увага), а також у здатності послідовно спрямо
вувати свою увагу від однієї ознаки сприймуваної речі
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до іншої – reflexio (рефлексія), й саме через рефлексію
здійснюється перехід від ясного сплутаного пізнання
до чіткого [24, § 266–267]. Підсумовує дані здатності
intellectus (інтелект), який є здатністю репрезентувати
речі чітко: «Facultas res distincte repraesentandi dicitur
Intellectus» [24, § 275]. Інтелект доповнюється через
facultas abstrahendi – здатність виділяти властиві видові
ознаки сприймуваної речі, внаслідок чого виникають
notiones (поняття). Й завершує вищу частину здатності
пізнання ratio (Vernunft), здатність осягати зв’язок
загальних істин, що дає змогу робити умовиводи
[24, § 483] (пор. також [23, § 368]: «das Vermögen
den Zusammenhang der Wahrheiten einzusehen heisset
Vernunft»).
Нижча частина здатності пізнання розглядається
Вольфом як передступінь до вищої, й відповідно,
сплутана ясність як передступінь до чіткості, яка
з’являється, коли в гру вступає вища частина здатності
пізнання. З одного боку, Вольф вбачав досконалість
людського пізнання в якомога більшій чіткості, а тому
вища частина здатності пізнання є в його філософії
пріоритетною, про що свідчать вже самі означення
нижча та вища. З іншого боку, нижча частина здатності
пізнання постає все ж як така, яку неможливо оминути,
зокрема, Ганс Адлєр наголошує на тому, що оскільки
«чуття є базовою передумовою пізнання», то основна
заслуга Вольфа у цьому контексті та, що він зробив
проблему місця чуттів у філософії «предметом диферен
ційованого філософського дослідження» [1, s. 20].
3. Баумґартен: Facultas cognoscitiva inferior et
Facultas cognoscitiva superior
Вольфова схема теорії пізнання була запозичена
Баумґартеном, однак із суттєвими змінами: у Баумґар
тена йдеться вже не про нижчу і вищу частини однієї
здатності пізнання, а про нижчу і вищу здатності
пізнання. Ця термінологічна відмінність є насправді
віддзеркаленням ґрунтовного переосмислення людсь
кого пізнання загалом. Основна ідея Баумґартена
полягає в тому, що нижча здатність пізнання (ясне–
сплутане пізнання) саме по собі не є сходинкою до
вищої здатності пізнання (чіткого пізнання), а володіє
властивою лише сплутаному пізнанню особливістю,
через яку так звана нижча здатність пізнання сама
по собі (не в контексті орієнтації на чіткість) є не
підпорядкованою вищій, а паралельною їй (пор. також
у Пецольда [14, s. 15]). Межа між нижчою та вищою
здатностями пізнання пролягає у Баумґартена – як і у
Вольфа – на межі переходу сплутаної ясності в чіткість.
Нижча здатність пізнання має справу з ясним–сплутаним
пізнанням, вища – з чітким; чітке пізнання Баумґартен
називає інтелектуальним або логічним, ясне–сплутане –
чуттєвим або естетичним (однозначне розрізнення
між чуттєвим (нечітким) та інтелектуальним (чітким,
абстрактним) пізнанням присутнє вже в Баумґартенових
«Meditationes» 1735 [5, s. § 4]).
Нижчу здатність пізнання Баумґартен окреслює
такими здатностями:
Facultas sentiendi (sensus) – здатність відчувати,
а саме, репрезентувати собі свій актуальний стан.
Sensus може бути зовнішній, коли він репрезентує
стан мого тіла (sensus externus), або внутрішній,
коли він репрезентує стан моєї душі (sensus internus).
Відповідно, sensatio (відчуття) є або зовнішнє, або
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внутрішнє. До зовнішнього чуття належать tactus
(дотик), visus (зір), auditus (слух), olfactus (нюх), gustus
(смак). Але особливо важливим в контексті естетики
для Баумґартена є внутрішнє чуття (почуття): «Wer nur
pur Ohr und Auge ist, wird nie ein schöner Geist werden.
Das innere Gefühl unterscheidet uns von Tieren» / «Хто є
тільки вухо та око, ніколи не стане красивим духом.
Внутрішнє почуття відрізняє нас від тварин» [4, § 29,
s. 86].
Facultas imaginandi (phantasia) – здатність осягнення
раніше наявних речей; йдеться про репродукування вже
колись наявних перцепцій, й Баумґартен стверджує, що
немає нічого у фантазії, чого раніше не було у чутті:
«et nihil est in phantasia, quod non ante fuerit in sensu» [6,
§ 559].
Perspicacia – проникливість, здатність осягати
тотожності та відмінності речей. Вміння помічати
тотожності речей Баумґартен називає ingenium strictius
dictum (Witz in engerer Bedeutung, дотепністю у вузькому
значенні), а вміння осягати відмінності речей – acumen
(гостротою). Власне, гостра дотепність і є проник
ливістю: «Acumen ingenium est Perspicacia» [6, § 573].
Memoria – пам’ять, здатність відтворювати та
впізнавати перцепції; пам’ять може бути як чуттєвою,
так і інтелектуальною. Подібно Вольфу, Баумґартен
розглядає в контексті пам’яті oblivio (забування) та
reminiscentia (здатність згадувати опосередковано через
інші речі).
Facultas figendi – здатність вигадувати, яка полягає у
поєднанні та розділенні phantasmata. Баумґартен називає
цю здатність також poetica. Правилом facultas figendi є
те, що частини phantasma сприймаються як ціле, й це
призводить до виникнення fictiones або figmenta, й у ви
падку, якщо вони є хибними, то називаються chimaerae.
Praevisio – здатність до передбачення, а саме,
до репрезентації майбутнього стану світу. Закон
передбачення Баумґартен формулює таким чином:
якщо sensatio та imaginatio мають спільну часткову
перцепцію, то звідси виникає загальна перцепція про
майбутній стан, у якій поєднані різні частини sensatio та
imaginatio, й в такий спосіб «[e]x praesenti impraegnato
per praeteritum nascitur futurum» [6, § 596], тобто з
теперішнього, яке «завагітніло» від минулого, виникає
майбутнє.
Facultas diiudicandi (iudicium) – здатність судження,
яка полягає у здатності сприйняття досконалості та
недосконалості речей. Якщо дана здатність зорієнтована
на передбачуване, то вона практична, якщо на все
інше, то теоретична, а якщо дана здатність ще й
виявляє досконалості та недосконалості в тому, що
сприймається темним, то Баумґартен називає її penetrans
(проникливою). Досконалість чи недосконалість речі
полягає в тому, наскільки узгоджено сприймаються
її окремі ознаки. Сприйняття може бути чітким або
нечітким, відповідно, здатність судження може бути
або чуттєвою, або інтелектуальною. Чуттєву здатність
судження (iudicium sensitivum) Баумґартен називає gustus
significatu latiori – смак у широкому значенні.
Facultas praesagiendi (praesagitio) – здатність
очікувати та передчувати й передвіщати. Передчуття
(praesagia) в широкому значенні можуть бути і чуттє
вими, і інтелектуальними; у вузькому значенні – лише
чуттєвими.
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Facultas characteristica – здатність позначати, а саме
поєднувати знак та позначуване в одному уявленні.
Поєднання знака і позначуваного Баумґартен називає
nexus significativus (зв’язок позначення), й такий
зв’язок можна пізнавати чітко або нечітко, а відповідно
здатність позначати може бути як чуттєвою, так і
інтелектуальною. Коли уявлення знака є більшим, ніж
уявлення позначуваного, то, згідно з Баумґартеном,
йдеться про символічне пізнання; коли ж уявлення
позначуваного є більшим, ніж уявлення знака, то
пізнання є інтуїтивним.
Вищу здатність пізнання Баумґартен традиційно
окреслює через intellectus та ratio.
Intellectus – як і у Вольфа – означає у Баумґартена
здатність до чіткого пізнання [6, § 402], що реалізується
через attentio (увагу) та reflexio (рефлексію), яка в свою
чергу тісно пов’язана з comparatio (порівнянням). Закон
уваги Баумґартен формулює так: те, від чого ми маємо
більше ознак, й менше темних ознак, сприймається з
більшою ясністю, ніж решта. Законом рефлексії є: те,
в чому сприймається менше ясних ознак, осягається
темнішим, ніж решта. Відповідно основний законом
інтелекту: «Si comparans a non comparatis abstraho,
residuum distincte perceptum» [6, § 631], тобто коли
при порівнянні я абстрагую від непорівнюваного, то
те, що залишається, осягається чітко. Уявлення речі
(repraesentatio rei) за допомогою інтелекту Баумґартен
називає conceptio.
Ratio – Баумґартен визначає як інтелект, за
допомогою якого осягається зв’язок речей [6, § 640]. У
випадку, якщо цей зв’язок осягається чітко, то йдеться
про власне ratio, якщо ж даний зв’язок осягається
нечітко, то тут вже йдеться про сукупність здатностей
нижчої здатності пізнання, й Баумґартен говорить про
analogon rationis. Дане поняття Баумґартен запозичує із
так званої тваринної психології Вольфа (вперше воно
зустрічається 1732 року в § 506 Вольфової «Psychologia
empirica»), але використовує його в контексті людської
здатності чуттєвого пізнання (пор. у: Франке [8, s. 52],
Вітте [22, s. 36]).
Легко помітно, що нижча здатність пізнання розроб
лена у Баумґартена значно детальніше, ніж у Вольфа,
причому Баумґартен наділяє свою нижчу здатність
пізнання елементами, які у Вольфа є виключно
прерогативою вищої частини здатності пізнання. Хоча
Баумґартен і відштовхується від філософії Вольфа й
значною мірою використовує Вольфову термінологію,
він пропонує абсолютно іншу за своєю суттю модель
теорії пізнання, у якій вже жодним чином не йдеться
про підпорядкування нижчої здатності пізнання вищій, –
а йдеться про рівноправність чуттєвої та інтелектуальної
здатностей пізнання. Ця базова інтенція Баумґартенової
теорії пізнання була повністю втрачена вже в Ґеорґа
Фрідріха Маєра, який, намагаючись популяризувати
естетику Баумґартена, звів її до теорії краси та
мистецтва. Так Маєр цілком в дусі Вольфа, й навіть
більш загострено, стверджує: «Чуття по праву мусять
бути рабами розуму» [12, Bd. 3, s. 176]. Баумґартен же
говорить про два рівноцінні способи пізнання, кожний з
яких володіє лише йому притаманною особливістю.
4. Conclusio: дві перспективи пізнання
Своєрідність і рівнозначність чуттєвого та інтелек
туального пізнання Баумґартен підкреслює введенням –
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поряд із розрізненням сплутаної ясності (сфера
чуттєвої здатності пізнання) та чіткості (сфера інтелек
туальної здатності пізнання) – понять інтенсивної та
екстенсивної ясності. Інтенсивна ясність є ясністю
максимальної чіткості окремих ознак уявлення,
відповідно вона стосується інтелектуального пізнання
та зорієнтована на поняттєву чіткість. Екстенсивна
ясність є ясністю максимальної кількості сплутаних
ознак уявлення, відповідно вона стосується чуттєвого
пізнання, яке вже спрямоване не на чіткість окремих
ознак, а на цілість уявлення. За допомогою рефлексії
(послідовного зосередження уваги на окремих ознаках
речі) інтелектуальне пізнання досягає чіткості окремих
ознак, але неминуче втрачає осягнення речі як цілого.
Дана теза лаконічно висловлена §560 «Aesthetica»: «Quid
enim est abstractio, si iactura non est?» / «Що є абстракція,
якщо не втрата?» Йдеться передусім про втрату цілості
уявлення
внаслідок
вибудовування
абстрактного
поняття, у якому залишається загальне й втрачається
індивідуальне. Словами Петри Бар, «Баумґартен хоче
показати, що логічне формування визначення світу
завжди імплікує відрізання інших можливостей» [2,
s. 93–94].
В контексті інтелектуального пізнання сплутана
ясність є, звісно, нічим іншим як передступенем до
чіткості. Однак сутність чуттєвого (естетичного)
пізнання як такого цим жодним чином не заторкується,
оскільки саме по собі воно має іншу спрямованість.
Логічне пізнання передбачає інтенсивне збільшення
ясності, а естетичне – її екстенсивне збільшення.
Естетичне пізнання спрямоване на те, що для логічного
пізнання є цілком недосяжним – пізнання цілості.
Фактично йдеться про дві перспективи пізнання чи
сприйняття, кожна з яких не може бути заміненою
іншою, й кожна з яких доповнює та розширює
іншу. Логічне пізнання приносить чіткість, але
воно репрезентує лише абстрактне поняття речі, а
не конкретну річ у її цілості. І навпаки, естетичне
пізнання, зберігаючи цілісне осягнення, рухається у
напрямку збільшення екстенсивної (сплутаної) ясності,
й перехід у чіткість означатиме втрату цілісності.
Естетика Баумґартена постає таким чином як намагання
довершити людське пізнання через вдосконалення
чуттєвого пізнання, що доповнювало б логіку як вчення
про вдосконалення розумового пізнання. Й у цьому
сенсі Баумґартен (в контексті Вольфової термінології)
окреслює свою естетику також виразом gnoseologia
inferior.
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The paper discusses the problem of aesthetics as аn epistemology, namely
Baumgarten’s origin project of aesthetics. Baumgarten’s aesthetics was created as the
science of sensitive knowledge and it is not reduced to the theory of beauty and art.
It was emerged as a rethinking of Wolff’s theory of the lower and the higher parts of
faculty of human knowledge. Baumgarten regards the sensitive faculty of knowledge
as equal with – and not subordinate to – the intellectual faculty. It is all about two
ways of our perception each of which have its own peculiarity and cannot be replaced
by another. So Baumgarten says about the lower and the higher faculties – and not
about the lower and the higher parts of faculty – of human knowledge. The origin
project of aesthetics was conceived as a completion and perfection of the faculty
of human knowledge in general. Logic as a science of perfection of intellectual
knowledge had to be completed with aesthetics as a science of perfection of sensitive
knowledge. And in this sense aesthetics was also named by Baumgarten gnoseologia
inferior.
Keywords: Alexander Gottlieb Baumgarten, Christian Wolff, aesthetics, theory
of knowledge, sensitive knowledge, extensive clarity, intensive clarity.
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Візуальна парадигма
в емпіричній традиції пізнання
Досліджується проблема «окулярцентризму» у філософії епохи Модерну,
яка концептуалізувалася у «візуальну епістемологію». Показано, що пізнання
оптики, як значимої частини інтелектуальних практик епохи, виокремило
картезіанську та ньютонівську позиції. Візуальне сприйняття стає об’єктом
особливого інтересу у вирішенні завдання досягнення достовірного знання.
У фокусі візуальна парадигма епістемології, представлена мислителями
британського емпіризму. Для них зір, око постає ідеальною конструкцією, яка
не може бути покращена оптичними приладами. У контексті зору і бачення
виокремлюється проблема «світла», яке ототожнюється з очевидністю
істини. Вона, в свою чергу, досягається діяльністю розуму, який постає
«світлом». Візуальний контекст, зазначено в статті, не вніс радикальної
переорієнтації в загальну позицію сенсуалізму, представлену в британській
філософії. Процес логічного, інтелектуального пізнання в емпіризмі обумовлений
загальними можливостями органів сприйняття, в тому числі і можливістю
дивитися, бачити, сприймати зором. Пізнання обґрунтовується в емпіризмі на
основі безпосередньої даності, у тому числі наданої зором.
Ключові слова: окулярцентризм, візуальний, світло, зір, розум, пізнання,
епістемологія.

Сьогодні канони дихотомії раціоналізму–емпіризму
підлягають ревізії. Є два ключові моменти, на яких
вона фокусується: по–перше, створення альтернативної
пізнавальної позиції; по–друге – розгляд обмежень
існуючої їх характеристики. Стосовно першої позиції,
то філософію Модерну можна розглядати з точки зору
поділу її на спекулятивну та експериментальну. Можна
навести п’ять аргументів на користь такого розподілу:
цей поділ у тій чи іншій формі набуває чинності з кінця
ХVІІ до початку ХVIII століть; розподіл забезпечує
первинну методологічну основу, на якій здійснювалася
інтерпретація і розвиток натурфілософії у XVII столітті;
цей розподіл незалежний від дисциплінарних рамок
і тісно пов’язаний з натурфілософією; розподіл концеп
туалізувався в кінці XVII століття, коли інтенсифіку
валося протистояння гіпотезам у натурфілософській
методології; даний розподіл надає коло посилань,
на основі якого ми маємо інтерпретувати судження
Ньютона щодо використання гіпотез в натурфілософії
[10, с. 216]. Специфіка такого підходу полягає в тому,
що він не проводить чіткої відмінності між філософією
і наукою даної епохи. Проте проблемою наведеної
дихотомії є та ж сама, що і в поділі філософів на
раціоналістів та емпіриків – вона не охоплює всіх
проблем. Постає завдання доповнити раціоналістично–
емпіричну доктрину новим поглядом на епістемологію
епохи Модерну.
Дослідження теоретико–пізнавальних проблем епохи
Модерну здійснювалися у філософії представниками
різних шкіл і напрямків як у класичній, так і новітній
філософії. Заслуговує уваги аналіз візуальної парадигми
в контексті трансценденталізму в гносеології західно
європейської філософії, проведений в працях А. Гулє,
В. Семенова, К. Бормана, П. Фрідлендера, Ф. Бадера,
Б. Пружиніна, С. Неретіної та інших. Т. М. Рябушкіна,
В. І. Молчанов, Є. М. Мікешина, М. К. Мамардашвілі,
П. П. Гайденко, В. Н. Порус та інші досліджують філо
софію з позицій рефлексії суб’єкта пізнання, традиційно
виходячи з дихотомії раціоналізму та емпіризму.
Невирішені раніше частини загальної проблеми.
Враховуючи продуктивні спроби історико–філософської
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рефлексії, спрямовані на аналіз та інтерпретацію
конкретних вчень і реконструкцію картини пізнавальних
позицій і точок зору, напрацьованих мислителями з
часів античності, недостатньо вивченою залишилася
концепція візуального сприйняття, яка предметно
заявила про себе в епістемології представників
англійського емпіризму епохи Модерну.
Мета статті полягає в дослідженні позиції
окулярцентризму у філософії Нового часу, яка
концептуалізується в парадигму візуального пізнання
і мислення, сформульованої в працях представників
насамперед емпіричної епістемології, яка в силу
ряду причин залишилася поза увагою сучасного
філософського аналізу.
Прагнення до деконструкцїі раціоналістично–емпі
ричного наративу можна пояснити тим фактом, що
сьогодні в історії філософії в цілому відбувається
переосмислення жанрів та форм історико–філософського
контексту. Так, у курсі «Альтернативна історія західної
філософії», який Р. Рорті планував прочитати у
Прінстоні, повинні були представлені Петрус Рамус,
Парацельс, кембриджські платоніки, Томас Рід, але при
цьому не мало бути жодного посилання на Р. Декарта,
Г. Лейбніца чи Д. Г’юма. Тим самим підкреслювалася
ідея про те, що і провідні мислителі, і філософія як
така були в досліджувану епоху іншими. Зрештою
Р. Рорті ставить питання жанру історико–філософського
дослідження. Наприклад, якщо для сучасної філософії
Парацельс не цікавий, то у свій час він входив у коло
наукових інтересів філософів і його твори мали велике
значення; якщо інтелектуальну історію розглядати очима
певної доби, то виявиться, що в її фокусі є теми, які
сьогодні ігноруються [11].
Проте деякі питання, які розглядалися в науці
Нового часу, знаходять відгук у філософських поглядах
мислителів зазначеної доби. Так, одна з тем, яка в
епоху Модерну об’єднала раціоналістів і емпіриків –
це проблема «зору». В її контексті сформувалася
«візуальна епістемологія», а разом із нею – власний
«скопічний режим». Мислителі і вчені вказаного періоду
зосереджені на експериментах з досягненнями в сфері
оптики. Інтерес до проблеми оптики обумовлений
недосконалістю
візуального
сприйняття.
Оптика
постає важливою частиною інтелектуального клімату
епохи, і вона відіграє не останню роль у філософських
доктринах: питання про межі пізнавальних можли
востей випливає з недосконалості чуттєвого рівня
пізнання, в якому бачення, зір визначається як
головний. Провідними дієвцями в процесі формування
ранньомодерних теорій є картезіанська та ньютоніанська
позиції. В обох випадках вони приводять спочатку до
натурфілософських висновків, а потім – до механіцизму
в цілому. І витоки в обох доктрин експериментально–
наукові. Так, експериментальне підтвердження Декартом
гіпотези Кеплера утворює паралелі з встановленим ним
науковим методом.
Зосереджені на проблемах істини та методів її
досягнення, мислителі доби Модерну звертають увагу
на можливості людського пізнання та на хиби й ілюзії,
які породжуються недосконалістю відчуттів. Візуальне
сприйняття стає об’єктом особливого інтересу – ілюзії
зору приводять до питання про його природу. Серед
причин і джерел вагомості візуальних досліджень
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можна визначити й нові розвідки в сфері оптики, які
відіграють у філософсько–методологічних конструкціях
періоду не останню роль. Так, Рене Декарт говорить про
реальний світ як про відображення на сітківці ока, і це,
очевидно, має безпосередній зв’язок з його недовірою
до даних візуального сприйняття. Ісаак Ньютон, відомий
як послідовний критик картезіанства, заявляє про
недовіру до гіпотез, а його оптика переносить увагу з
картезіанського взаємозв’язку «око–світ» на проблеми
емпірії поза дихотомією тіла і розуму [5]. Картезіансько–
ньютонівський конфлікт, який зароджується в сфері
оптики, продовжує розвиток в дослідженнях епохи,
набуваючи методологічного виміру. В результаті входить
в практику науки і філософії візуально–орієнтована
епістемологія, яка дозволяє говорити про «окулярцент
ризм» епохи Модерну.
«Окулярцентризм» новочасового періоду визна
чається тим, що наукові інтереси більшості його
значимих мислителів так чи інакше охоплювали
проблеми візуального сприйняття. Домінування візуаль
ного, або «гегемонія зору» стала властивістю епісте
мології сімнадцятого століття, що пов’язано з новими
технологіями і практиками спостереження (телескоп,
мікроскоп, камера–обскура, лінзи та інші оптичні
прилади). Як зазначав Рене Декарт, «поведінка людини
в житті залежить від органів сприйняття, серед яких
відчуття зору – найбільш різнобічне і благородне; без
сумніву, винаходи, які слугують для його посилення, є
найбільш корисними серед усіх інших» [12, с. 69].
У той же період філософи «по інший бік Ла–
Маншу» проводять власні дослідження, які сконцент
ровані на проблемах візуального сприйняття: І. Ньютон
зосереджується на оптичних проблемах дослідження
світла і кольору, Дж. Локк говорить про «inner light»
(«внутрішнє світло»), Дж. Берклі формує власну теорію
зору [13]. Філософські конструкти окулярцентризму
беруть початок з поняття «спостереження». Зокрема,
його роль підкреслюється в гносеології і методології
Ф. Бекона – метод досягнення істини можливий у
процесі спостереження. Йдучи в руслі натурфілософії,
Ф. Бекон уподібнює око «склу або воді», яке діє «за
принципом відображення» [3, с. 59].
Позицію засновника англійського емпіризму від
творює Н. Мальбранш, хоча і виступає автором теорії
«бачення всіх речей через пізнання Бога». Він
уподібнює очі «природним зоровим скельцям».
Детально описуючи «фізіологію зору», Н. Мальбранш
вказує, що зміни в очах відбуваються або від того, що
«мускули, які оточують око, тиснуть на нього; або від
того, що маленькі нерви, відповідні зв’язкам вій, які
підтримують кришталик, послаблюються, збільшуючи
випуклість кришталика; ці зміни потрібні лише для того,
щоб промені, які йдуть від предметів, зосереджувалися
саме на зоровому нерві» [8, с. 91].
В англійській традиції емпіризму акт, процес
бачення, що здійснюється очима, мислителі поясню
вали механіко–природним чином. Бачення є «ефектом»
фізичного тиску на око, викликаного рухом мате
ріальних частинок. Згідно позиції Т. Гоббса, «так як
завдяки обертанню сонячної кулі оточуючий її ефір
відкидається в різних напрямках, то виникає хвиля руху,
яка на кінець докочується до ока і здійснює на нього
останній тиск» [4, с. 212].
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«Зорові труби» (загальна назва для телескопів і
мікроскопів, які використовували новочасові вчені) і
лінзи, доповнюючи і продовжуючи око, дозволяють,
як тоді вважали, сконструювати наукову картину світу,
удосконалену геометричними розрахунками. Око і
«зорові труби» утворюють своєрідний техно–симбіоз,
єдину систему, що приводиться в дію шляхом техно
логічних процедур, – «повороту очей». «Для точного
сприйняття руху якого–небудь предмета необхідний рух
самого ока, а якщо предмет, що рухається, близький або
його рух здійснюється швидко, необхідний навіть рух
всієї голови» [4, с. 228], – писав Т. Гоббс.
Подібну позицію займає також Г. Галілей. «Набли
жаючи очі до труби», «налаштовуючи очну і оптичну
різкість», «наблизивши око до увігнутого скла, я
побачив предмети достатньо великими і близькими»
[1, с. 34], – писав вчений. Також високо оцінював
«зорові труби» Р. Декарт, який називав їх «чудесними»,
оскільки посилюють зір. Вони прокладають шлях до
більш глибокого і досконалого пізнання природи. Більше
того, оптичні прилади з часом здатні витіснити і навіть
замінити очі.
Таким чином, оптичні прилади («зорові труби»)
в окулярцентризмі епохи Нового часу пропагуються
як доповнення, посилення і виправлення людського
зору. І, як наслідок, ієрархічно підносяться як більш
досконалі зорові (оптичні) системи, до яких око повинно
пристосовуватися, змінюючи свої властивості.
Виняток із загального концептуального підходу
епохи складають погляди Дж. Берклі, для якого око
поставало ідеальною конструкцією, котра не може
бути покращена ніякими «зоровими трубами» або
іншими оптичними приладами. «Мікроскопи не
удосконалюють зору, – писав філософ. – У користуванні
очима–мікроскопами я бачу тільки ту різницю, що
переривається зв’язок між різними сприйняттями зору і
відчуття, який раніше давав нам можливість регулювати
наші дії за допомогою ока, і зір стає зовсім непридатним
для цієї мети» [2, с. 58].
При вивченні проблеми візуалізації у філософії
Нового часу, поряд з дослідженням можливостей і
оптичних приладів, і ока людини, звертається увага на
зоровий концепт «світла». Якщо у візуальних концепціях
античності, середньовіччя і Відродження поняття
«світла» наділяється духовним, Божественним, ідейним
змістом, то в модерних концепціях мова йде переважно
про фізичне світло, яке випромінюється Сонцем і
полум’ям, яке можна споглядати тілесними очима. Так,
Р. Декарт в роботі «Світ, або трактат про світло» надає
детальний перелік основних характеристик фізичного
світла: «1) воно розповсюджується на всі сторони тіл,
які світяться; 2) на різні відстані; 3) миттєво; 4) як
правило по прямим лініям, які називаються променями
світла; 5) деякі з цих променів, виходячи з різних точок,
можуть збиратися в одну точку і т.д.» [5, с. 237].
Але в Р. Декарта, поряд з подібним натурфіло
софськи–фізичним розумінням світла, можна зустріти
й інші смислові контексти його розуміння. Зокрема,
«природне світло розуму», яке зустрічається також в
трактатах інших філософів раціоналістичного спряму
вання (Г. Лейбніца, Б. Спінози та ін.).
На цю проблему звертає увагу представник
англійського емпіризму Дж. Локк, який намагається
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обґрунтувати виправданість раціоналістичного розу
міння природи внутрішнього «світла». Для нього воно
не вроджене, а набуте, тому він відкидає можливість
існування духовного або душевного модусу світла. «Що
таке світло в розумі? – запитує Дж. Локк. – Світло,
істинне світло в розумі не може бути нічим іншим,
окрім очевидності істинності положення. І якщо це не
є положення не є самоочевидне, то можливе для нього
світло виходить з ясності і сили доказів, на основі яких
воно приймається. Говорити про яке–небудь інше світло
в розумі – означає заглиблюватися в морок або… вірити
а обман» [6, с. 184].
Дещо інакше використовує концепт «світла»
Ф. Бекон: енергією світла володіє не стільки розум,
скільки розумно осмислений досвід, який він називає
«світлоносним». «Надію на подальший розвиток наук
вперед, – вказує Ф. Бекон, – тільки тоді можна добре
обґрунтувати, коли природна історія одержить і збере
численні факти, які самі по собі не приносять користі,
але сприяють відкриттю причин і аксіом. Ці факти
досвіду ми традиційно називаємо світоносними на
відміну від плодоносних. Факти досвіду цього першого
роду містять в собі чудову силу і здатність, а саме: вони
ніколи не обманюють і не розчаровують» [3, с. 61].
Для Дж. Локка також важливе значення має вплив
Божественного осяяння на діяльність розуму. «Бог
може освітити і іноді дійсно осяює людський розум
осягненням деяких істин або спонукає до благих діянь
шляхом безпосереднього впливу і при допомозі Святого
Духа без всіляких незвичайних знамень при цьому. Але і
в таких випадках у нас є правильні керування – розум і
Писання, щоб знати, чи виходить це від Бога або ні» [6,
с. 186].
Виходячи зі своєї епістемологічної позиції, Дж. Локк
вважає, що «світло розуму» і «світло одкровення»
не можуть бути штучно розділені, вони залежать
одне від одного. «Хто усуває розум, щоб дати дорогу
одкровенню, усуває обидва джерела світла і діє
приблизно так само, як немовби він переконав кого–
небудь виколоти собі очі, щоб краще сприймати через
телескоп далеке світло невидимої зірки» [6, с. 178–179].
Фактично Дж. Локк розповсюдив принципи беко
нівського емпіризму на людське пізнання в цілому. Тим
самим була побудована перша загально–гносеологічна
концепція сенсуалістичного типу. Неповнота, невідпо
відність цієї концепції як віртуального конструкту
дійсним подіям і процесам в пізнавальній діяльності
людини, невідповідність її принципів і категорій
безпосередньо до «живого» пізнання і породили спроби
відрефлексувати її, удосконалити, запропонувати нові
способи розуміння і бачення пізнання [1, с. 36]. В цьому
контексті Дж. Локк і звертається до досвіду та ідей,
напрацьованих раціоналістами.
Розмірковуючи про можливості досягнення знання
простих і складних ідей, він зазначає, що «неясне»
бачення ідеї стає результатом стирання пам’яті про
реальні предмети, які породили ці ідеї. Причини
неясності в «простих ідеях» полягають, скоріше
всього, або в «притупленості» органів сприйняття,
або в слабкості і швидкості враження від об’єкта,
або в слабкості пам’яті, «нездатної утримувати ідеї
такими, якими вони були одержані» [7, с. 416]. Окрім
того, неясним або «сліпим» знанням може бути
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назване таке знання, яке здобувається не самостійно, а
опосередковано. «Знати – означає бачити; а якщо так,
то даремно переконувати себе, що ми бачимо очима
іншого, як би останній не переконував нас, що те, яке
він стверджує, зовсім очевидно. До того часу, поки ми
не побачимо це власними очима і не осягнемо власним
розумом, ми все ж так само залишаємося в темноті, так
само позбавлені, як і раніше, знання, нехай навіть ми
віримо даному вченому автору, скільки нам завгодно» [5,
с. 4].
Долучаючись до парадигми візуалістики, видатний
представник сенсуалізму Дж. Берклі пропонує свою
концепцію бачення – концепцію співмірності ситуацій
бачення і осягання, зору і тактильності, яка названа
«оптикою дотику» [2, с. 187]. Її суть в тому, що кожна
людина, сприймаючи зором оточуючий світ, не просто
«знімає» візуальний образ зі сприйнятих речей,
але й «торкається», осягає їх оком, цілком реально
переживаючи їх поверхню (гладеньку або кострубату,
круглу чи прямокутну). Око не просто «фотографує»
світ, а, залучаючи тактильні здатності людської тілес
ності, відкриває матеріально–чуттєву природу речей,
вступаючи з ними у візуальну дотичність, торкання на
відстані, що породжує тілесні враження про їх струк
турність, про їх «живу плоть» [1, с. 38].
Розрізняючи «ідеї зору» та «ідеї дотику», під
креслюючи, що між ними відсутня безпосередня
залежність, Дж. Берклі в той же час стверджує, що
«оскільки сприйнята протяжність складається з багатьох
окремих співіснуючих частин, то звідси ми можемо
вивести другу причину, яка спонукає нас уявляти
подібність або аналогію між безпосередніми об’єктами
зору і дотику. Але, звичайно, ніщо в такій мірі не
сприяє тому, щоб їх поєднували і змішували в одне ціле,
як той точний і тісний зв’язок, який вони мають між
собою. Ми не можемо відкрити наших очей без того,
щоб ідеї відстані, тіл і осягнених торканням форм не
навіювалися, надавалися ними» [2, с. 85].
На відміну від раціоналістичної традиції розробки
візуальної проблематики, в якій ясність і достовірність
знання пов’язана з Логосом, Божественним світлом,
раціональною досконалістю тощо, в емпіричній
філософії неочевидність, неясність знання, сліпота і
нездатність бачити асоціюються з «інтелектуальною
розслабленістю» [1, с. 39], яка залежить від загальної
здатності відчуттів, дотику, уявлень, вражень.
Одночасно для представників емпіричної філософії
метафора світла також не втрачає свого значення. Але
це не стільки Божественне світло, а світло знання, яке
відкриває істину. Як відомо, уже у Ф. Бекона той, хто
володіє знанням, схожий на мандрівника, який йде по
нічній дорозі, але з ліхтарем, який освітлює дорогу.
Тому завдяки світлу він застрахований від небезпек і
помилок.
В епістемології Д. Юма досліджувати «світло свого
розуму» і світ можна шляхом вивчення змісту свідо
мості – «перцепцій», серед яких необхідно виокремити
первісні змісти – «враження» – і похідні від них – «ідеї»
[9, с. 62]. Причому «всі наші прості ідеї при першій
своїй появі походять від простих вражень, які їм відпо
відають і які вони в точності представляють» [9, с. 65].
Для Д. Юма властиве прагнення обґрунтувати
«світло знання» виключно на основі безпосередньої
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даності. Якщо так, то потрібне безпосереднє сприй
няття. Причому не лише зором, органами відчуттів, але
й рефлексією. Але при рефлексивному спостереженні
(«баченні») неможливо досягнути всі складові вторин
них (розумово–інтелектуальних) ідей. Тому потрібна
така панорамна перспектива стосовно внутрішнього
сприйняття («душі»), складних ідей тощо, яка дозволяє
сприймати через «бачення» – або безпосередньо
візуальне, або рефлексивне.
Висновки. Отже, візуальні образи мають подвійну
реалізацію у філософії Модерну – зовнішнього,
фізичного характеру, та внутрішнього, метафізичного.
Перший пов’язаний із активною увагою мислителів
Модерну до оптики та фізіології зору. Другий – з
істиною та шляхами її досягнення, що є наслідком
осмислення методологічних наслідків з появи нової
оптики, нових теорій зору, розвитку оптичних
приладів, появи нових теоретичних засобів виразності.
Виникає необхідність показати, як це відображається в
філософських працях. Оптика в добу Модерну набуває
значення «візуальної епістемології», яка в історико–
філософській перспективі тісно пов’язана з західною
традицією мислення. Як і в інших сферах науки,
дослідники проблеми зору в епоху Модерну пропонують
модель, яка змінює античні та середньовічні уявлення
про візуальне сприйняття та його оптичні складові.
Виникає принципово нова модель пізнавального відно
шення до світу, яка активізувала розвиток філософського
пізнання в цілому і візуального зокрема.
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Visual paradigm in empirical tradition of knowledge
The article investigates the problem of «ocularcenterism» in the Early Modern
philosophy, which conceptualized the «visual epistemology». It is shown that the
Early Modern optics, as a significant part of the intellectual practices of its time,
distinguished Cartesian and Newtonian positions. Visual perception becomes the
object of special interest in solving the problem of achieving reliable knowledge. The
author focuses on the visual paradigm of epistemology presented in the philosophy of
British empiricism. For empiricists, eyes are an ideal design that can’t be improved
by any optical device. In the context of sight and vision, the problem of «light» is
identified, which is equated with the obvious truth. In its turn, it is achieved by the
activity of reason, which appears as the «light». The visual context mentioned in the
article did not introduce a radical reorientation into the general position of British
sensualism. The process of logical, intellectual cognition in empiricism is due to the
general possibilities of perception, including the ability to look, to see, to perceive
visually. Cognition is grounded in empiricism on the basis of direct data, including
visual data.
Keywords: ocularcentrism, visual, light, vision, mind, cognition, epistemology.
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Логіка діалектики як діалектика логіки
Аналізується логіка діалектики як серія іманентних конверсійних
дефініцій і діалектика логіки як методологія її конструювання. Діалектика
логіки концептуалізується за допомогою граматичної форми пропозиційної
функції і дефінітивної специфікації. Логіка діалектики репрезентується як
функціональна діалектика модифікаторів, дескрипторів і функторів.
Ключові слова: логіка діалектики, діалектика логіки, функціональна діалек
тика, граматична форма, пропозиційна функція, дефінітивна специфікація.

Проблематизація логіки діалектики як теорії була
започаткована тезою К. Поппера: «Логіка діалектики
як теорія неможлива» [1, c. 122]. Антитезою до
неї виступає твердження: «Побудова теорії логіки
діалектики можлива». Її обстоюють Є. Солопов,
С. Труфанов, А. Шуман та інші [2, c. 22; 3, c. 10; 4,
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c. 170; 5, c. 175]. Завдання цієї статті, власне й полягає в
оберненні тези: «Карл Поппер правий: логіка діалектики
як теорія неможлива» на тезу: «Георг Гегель правий:
логіка діалектики як теорія можлива».
Логіка діалектики і діалектика логіки є опозицій
ними предикатами, що дефінітивно специфікуються самі
через себе, як на емпіричному, так і на теоретичному
рівні. Логіка діалектики як емпірична діалектика – це
емпірична діалектика логіки, у якій тезою виступає
граматична форма, антитезою – пропозиційна функція,
синтезом – дефінітивна специфікація.
Логіка діалектики як теоретична діалектика – це
теоретична діалектика логіки, у якій тезою виступає
пропозиційна функція, антитезою – граматична форма,
синтезом – дефінітивна специфікація.
Проаналізуємо діалектику логіки на емпіричному
й теоретичному рівнях. Емпірична діалектика логіки
є емпіричною логікою діалектики граматичної форми,
пропозиційної функції і дефінітивної специфікації. Така
послідовність конструювання й аналізу в діалектиці
логіки обумовлена тим, що конструювання й аналіз в
логіці діалектики відбувається шляхом переходу від
логіки до металогіки, підйому з теоретичного рівня
на метатеоретичний. У зазначеній послідовності до
теоретичного рівня належать граматична форма і
пропозиційна функція, до метатеоретичного рівня –
дефінітивна специфікація. Граматична форма є
конструктом традиційної логіки, а пропозиційна
функція – сучасної логіки як логіки, дефінітивна специ
фікація – конструктом логіки діалектики як металогіки.
Граматична форма у традиційній логіці – це
суб’єктно–предикатна структура судження, яка утво
рюється шляхом об’єднання суб’єкта і предиката
зв’язкою. Суб’єкт як граматичний підмет є носієм
інформації про себе, предикат як граматичний
присудок – носієм інформації про інший об’єкт, зв’язка,
граматично виражена дієсловами «є», «не є», – носієм
інформації про належність чи неналежність предиката
суб’єкту. Суб’єктно–предикатна структура судження
є формальним аналогом структури розповідного
двоскладного речення, граматичний центр якого
виражений підметом і присудком.
Пропозиційна функція в сучасній логіці – це логічна
функція, областю значень якої є висловлювання, що
виражають судження. Розрізняють пропозиційні функції
в логіці висловлювань і логіці предикатів. Пропозиційна
функція в логіці висловлювань – це логічний сполучник,
аргументами якого є прості висловлювання, що
виражають прості судження, а значенням – складне
висловлювання, яке з них складене.
Пропозиційна функція в логіці предикатів – це
предикат, аргументом якого є терм як власне ім’я
предмета, та квантор як знак кількості, аргументом
якого є предикат, а їхнім спільним значенням – просте
висловлювання, що виражає просте судження.
Дефінітивна специфікація або, більш стисло,
дефініція в логіці діалектики – це синтез одиничного,
особливого й загального як структурних елементів
поняття. Необхідно розрізняти дефініцію в логіці й
дефініцію в логіці діалектики. Дефініція в логіці, як
традиційній, так і сучасній, є запереченням. А дефініція
в логіці діалектики є запереченням заперечення, або
запереченням зі збереженням.
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Дефініція як визначення змісту поняття, складена із
дефінієндума і дефінієнса. Дефінієндумом називається
ліва частина дефініції, що містить визначуване
поняття, дефінієнсом – права частина дефініції, що
містить визначувальне поняття. Результатом дефініції
є дефінітивне судження. У дефінітивному судженні
традиційної логіки суб’єкт є дефінієндумом, предикат –
дефінієнсом. У дефінітивному висловлюванні логіки
предикатів аргумент є дефінієндумом, функція –
дефінієнсом. У дефінітивному судженні логіки
діалектики суб’єкт і предикат є дефінієндумами,
одиничне, особливе й загальне – дефінієнсами.
У такій перспективі дефінітивне судження тради
ційної логіки є судженням з однією дефініцією –
дефініцією суб’єкта, що має форму «суб’єкт є
предикат». А дефінітивне висловлювання логіки
предикатів – судженням із двома дефініціями, що має
форму «суб’єкт є аргумент, предикат є функція».
У логіці ж діалектики, що виконує роль металогіки
стосовно традиційної логіки і логіки предикатів,
дефінітивне судження, як, власне, і в логіці предикатів,
також є судженням із двома дефініціями – дефініцією
суб’єкта і дефініцією предиката, що може мати форми
«суб’єкт є одиничне, предикат є загальне», «суб’єкт є
загальне, предикат є особливе», «суб’єкт є особливе,
предикат є загальне» тощо.
Дефініція
виявляє
комунікативну
специфіку
суджень суб’єктно–предикатної структури традиційної
логіки, висловлювань пропозиційно–функціональної
структури логіки предикатів і суджень дефінітивно–
специфікативної структури логіки діалектики. У такий
спосіб вона відкриває можливості для комунікації між
різними, часто протилежними логічними системами,
у рамках деякої ширшої логічної системи – логіки
діалектики. Саме логіка діалектики інтегрує навколо
концепту дефінітивної специфікації як універсального
синтезу інформації різноманітні логічні системи.
У судженнях традиційної логіки комунікативний
статус мають суб’єкт і предикат. Комунікативна функція
суб’єкта полягає в тому, щоб окреслити нове знання,
істинність якого ще потребує свого обґрунтування.
Комунікативна ж функція предиката полягає у тому,
щоб окреслити відоме знання, істинність якого
вже обґрунтована. Комунікативний смисл суджень
традиційної логіки загалом виражений через зв’язок
нового зі старим, у синтезі того, що відомо, із тим, що
невідомо.
У висловлюваннях логіки предикатів комунікатив
ним статусом наділені аргумент і функція. Комуніка
тивна роль аргументу полягає у позначенні власними
іменами предметів деякої непорожньої предметної
області. А комунікативна роль функції – предиката чи
квантора – полягає у співвіднесенні множини власних
імен як аргументів функції із множиною логічних
значень, складеною з двох елементів – істини та хиби
як значень функції. Завдяки комунікації між областю
визначених і областю значень функції обчислюється
істиннісне значення висловлювань логіки предикатів. У
цьому й полягає їхній комунікативний смисл.
У логіці діалектики комунікативні статуси суб’єкта
і предиката традиційної логіки та аргумента і функції
логіки предикатів дефінітивно специфікуються як
одиничне, особливе й загальне. Форма судження
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традиційної логіки «суб’єкт є предикат» через меха
нізм дефінітивної специфікації може бути модифікована
у форму висловлювання логіки предикатів «суб’єкт
є аргумент, предикат є функція», а наведені форми
модифіковані у форму судження логіки діалектики
«суб’єкт є одиничне, предикат є загальне», «аргумент
є одиничне, функція є загальне». Дефінітивна специфі
кація у логіці діалектики постає окремим прикладом
сходження від абстрактного до конкретного, дедук
тивним перенесенням інформації про комунікативні
статусні ознаки із дефінієндума до дефінієнса. У
результаті дефінітивної специфікації одиничне, особливе
і загальне як модифікатори суб’єкта і предиката, чи
аргумента і функції, також набувають комунікативного
статусу.
Отже, емпірична діалектика логіки постає як
дефінітивна модель комунікації. Вона описує інформа
ційну взаємодію між універсумами міркування як
обсягами поняття, передавання інформації як змісту
поняття за допомогою дефініції від одного універсуму
міркування до іншого.
Теоретична діалектика логіки є виходом емпіричної
логіки діалектики на теоретичний рівень, переходом
діалектики логіки у логіку діалектики.
Логіка діалектики – це теорія і методологія
дефінітивної специфікації поняття як одиничного,
особливого і загального у сфері поняття, судження
й виводу. Вона є напрямом метафізичної логіки, її
розширеним варіантом, синтезом мереології як логіки
цілого і частини та силогістики як логіки імен. Логіка
цілого і частини описує сферу буття і є об’єктною
логікою, логіка імен – сферу мислення і є суб’єктною
логікою. Вони разом фіксують збіг об’єкта і суб’єкта
та слугують підставою для обґрунтування принципу
тотожності буття і мислення.
У порівнянні з метафізичною і традиційною логікою
як численням загальних імен, логіки діалектики є
численням одиничних, часткових й загальних імен.
Дефінітивна специфікація в логіці діалектики,
виходячи з її дефініції, може бути дефініцією поняття
у сфері поняття, дефініцією поняття у сфері судження і
дефініцією поняття у сфері виводу. Дефінітивні специфі
кації в логіці діалектики визначають її структуру. Вона
має наступний вигляд.
І. Дефініція поняття у сфері поняття.
1. Дефініція загального у сфері поняття.
2. Дефініція особливого у сфері поняття.
3. Дефініція одиничного у сфері поняття.
ІІ. Дефініція поняття у сфері судження.
1. Дефініція одиничного у сфері судження.
2. Дефініція особливого у сфері судження.
3. Дефініція загального у сфері судження.
ІІІ. Дефініція поняття у сфері виводу.
1. Дефініція особливого у сфері виводу.
2. Дефініція одиничного у сфері виводу.
3. Дефініція загального у сфері виводу.
Логіка діалектики є діалектикою поняттєвих дефі
ніцій, дефініцій одиничного, особливого і загального,
що поступово змінюють одна одну і розвиваються,
модифікуються шляхом дефінітивних специфікацій,
переходячи з нижчого щабля дефініцій на вищий.
Проаналізуємо названі дефініції відповідно до структури
логіки діалектики.
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І. Дефініція поняття у сфері поняття
Поняття як поняття у логіці діалектики відрізняється
від поняття у традиційній логіці. Якщо поняття в
традиційній логіці – це результат узагальнення класу
предметів за суттєвою ознакою, то поняття в логіці
діалектики – це система його дефініцій, що утворюють
його структуру. Це системна цілісність як єдність
загального, особливого й одиничного [6, c. 160].
У структурі поняття логіки діалектики можна
виокремити загальне, особливе й одиничне як
модифікатори, поняття, судження й вивід, суб’єкт й
предикат, антецедент й консеквент, диз’юнкти, крайні
й середній терміни як дескриптори, зв’язку «є» і «не
є», логічні сполучники «якщо… , тоді…» й «або» як
функтори. Модифікатори є засобами зміни і розвитку
поняття, дескриптори – засобами опису етапів розвитку
поняття, функтори – засобами побудови нових понять із
вихідних.
Обсяг поняття логіки діалектики містить дві низки
категорій: «ціле – частина – елемент» й «рід – вид –
індивід». Перша з них належить логіці цілого і частини,
друга – логіці імен, а вони обидві в їх єдності – логіці
діалектики.
Поняття в логіці діалектики розуміється як серія
дефініцій загального, особливого й одиничного. Саме у
такій послідовності вони розглядаються у сфері поняття
логіки діалектики.
ІІ. Дефініція загального у сфері поняття
Загальне в логіці діалектики – це загальне, особливе
й одиничне як структура поняття, у якій функцію
поняття виконує загальне як ціле чи рід. Ціле – це
будь–яке утворення дійсності, що у своїх просторових
чи часових межах та взаємодіях постає як неподільне
хоча б на якомусь рівні, наділене кількісними і
якісними характеристиками та таке, що має усталену
внутрішню структуру [7, c. 184]. Рід – це поняття, до
обсягу якого входять обсяги видових понять, зокрема й
одиничних, виражене загальним ім’ям. Загальне ім’я –
це ім’я множини предметів. Загальне будемо позначати
цифрою «3».
1. Дефініція особливого у сфері поняття
Особливе в логіці діалектики – це загальне, особливе
й одиничне як структура поняття, у якій функцію
поняття виконує особливе як частина чи вид. Частина –
це просторова, часова, змістовна чи субстратна складова
явища, що має характеристики цілого [7, c. 186].
Вид – це поняття, обсягом якого є клас предметів, що
входить в обсяг ширшого, родового поняття, виражене
частковим ім’ям. Часткове ім’я – це ім’я підмножини чи
частини множини предметів. Особливе будемо позначати
цифрою «2».
2. Дефініція одиничного у сфері поняття
Одиничне в логіці діалектики – це загальне,
особливе й одиничне як структура поняття, у якій
функцію поняття виконує одиничне як елемент чи
індивід. Елемент – це неподільне у складі частини
чи цілого. Індивід – це поняття, обсягом якого є один
предмет, виражене одиничним ім’ям. Одиничне ім’я –
це ім’я елемента множини предметів. Одиничне будемо
позначати цифрою «1».
ІІ. Дефініція поняття у сфері судження
Загальне, особливе й одиничне як система дефініцій
поняття є не просто етапами розвитку поняття,
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а предикатами судження. Для виявлення послідовності у
розвитку та підпорядкуванні суджень логіки діалектики
необхідно брати до уваги зміну логічного значення
предиката. Предикат в логіці діалектики може набувати
статусу одиничного, особливого й загального як етапів
розвитку поняття у сфері судження. Звідси судження
одиничного, особливого й загального.
За допомогою судження в логіці діалектики
розкривається зміст поняття. Тому поняття у сфері
судження постає дефініцією. Із сучасної перспективи,
дефініція в логіці діалектики є синтезом пропозиційної
функції як тези і граматичної форми як антитези.
Вона
має
функціонально–граматичну
структуру.
Суб’єкт і предикат як пропозиційні функції складають
граматичний центр судження логіки діалектики та
відіграють у ньому ролі граматичного підмету і
присудку. Самі ж пропозиційні функції у своїй структурі
містять суб’єкт і предикат як силогістичні терміни та
одиничне, особливе й загальне як діалектичні категорії.
У такому контексті логіку діалектики як процесуальну
діалектику можна інтерпретувати як функціональну
діалектику.
1. Дефініція одиничного у сфері судження
Судження одиничного – це різновид суджень, у
якому дефінітивно специфікується суб’єкт як одиничне.
Г. Гегель називав цей різновид суджень судженням
наявного буття або судженням якості [8, c. 356]. Серед
суджень одиничного можна виокремити одинично–
загальне, одинично–особливе й одинично–одиничне
судження.
Одинично–загальне судження – це одиничне,
особливе й загальне як структура поняття, у якій
функцію суб’єкта судження виконує одиничне,
функцію предиката – загальне та визначається, що
такий компонент поняття як елемент є частина або
ціле, чи такий компонент поняття як індивід є вид або
рід. Його схема: S(x) – P(z). Вона читається: «Функцію
суб’єкта (S) виконує одиничне (х), функцію предиката
(Р) – загальне (z), отже, одиничне (x) є загальне (z)».
Наприклад, «Троянда (S(x)) червона (P(z))». Г. Гегель
називав таке судження позитивним [8, c. 356].
Одинично–особливе судження – це одиничне,
особливе й загальне як структура поняття, у якій
функцію суб’єкта судження виконує одиничне, функцію
предиката – особливе та визначається, що такий
компонент поняття як елемент не є та чи інша частина,
або такий компонент поняття як індивід не є той чи
інший вид. Його схема: S(x) – P(y). Вона читається:
«Функцію суб’єкта (S) виконує одиничне (х), функцію
предиката (Р) – особливе (y), отже, одиничне (x) є
особливе (y)». Наприклад, «Троянда (S(х)) не біла
(P(у))». Г. Гегель називав таке судження заперечним [8,
c. 356–358].
Одинично–одиничне судження – це одиничне,
особливе й загальне як структура поняття, у якій
функцію суб’єкта судження виконує одиничне, функцію
предиката – також одиничне та визначається, що такий
компонент поняття як елемент рівний лише самому
собі, такий компонент поняття як індивід знаходиться
у рефлексивному відношенні до самого себе, й тому
виключає все, що відмінне від нього. Його схема: S(x) –
P(х). Вона читається: «Функцію суб’єкта (S) виконує
одиничне (х), функцію предиката (Р) – одиничне
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(х), отже, одиничне (x) є одиничне (х)». Наприклад,
«Троянда (S(х)) є троянда (P(х))», «Троянда (S(х)) не
тюльпан (P(х))». Г. Гегель називав таке судження по
різному: тавтологічним, тотожним або нескінченим [8,
c. 358].
2. Дефініція особливого у сфері судження
Судження особливого – це різновид суджень, у яких
дефінітивно специфікується предикат і характер зв’язки
як особливе. Судження особливого поділяється на
судження властивості й судження відношення.
Судження властивості – це різновид суджень, у
яких дефінітивно специфікується предикат як особливе.
Г. Гегель називав таке судження судженням рефлексії
або судженням кількості [8, c. 359]. Серед суджень
властивості можна виокремити одинично–загальне,
особливо–загальне й загально–загальне судження.
Одинично–загальне судження – це одиничне,
особливе й загальне як структура поняття, у якій
функцію суб’єкта судження виконує одиничне, функцію
предиката – загальне та визначається факт належності
такого компонента поняття як елемент – частині чи
цілому, або факт належності такого компонента поняття
як індивід виду чи роду. Його схема: S(x) – P(z). Вона
читається: «Функцію суб’єкта (S) виконує одиничне (х),
функцію предиката (Р) – загальне (z), отже, одиничне
(x) є загальне (z)». Наприклад, «Ця троянда (S(х)) біла
(P(z))». Г. Гегель називав таке судження сингулярним [8,
c. 360].
Особливо–загальне судження – це одиничне,
особливе й загальне як структура поняття, у якій
функцію суб’єкта судження виконує особливе, функцію
предиката – загальне та визначається факт належності
такого компонента поняття як елемент – частині
чи цілому, або факт належності такого компонента
поняття як частина – цілому, або такого компонета
поняття як вид – роду. Його схема: S(y) – P(z). Вона
читається: «Функцію суб’єкта (S) виконує особливе (y),
функцію предиката (Р) – загальне (z), отже, особливе
(y) є загальне (z)». Наприклад, «Деякі троянди, з яких
складений букет (S(у)), білі (P(z))». Г. Гегель називав
таке судження партикулярним [8, c. 360].
Загально–загальне судження – це одиничне,
особливе й загальне як структура поняття, у якій
функцію суб’єкта судження виконує загальне, функцію
предиката – також виконує загальне та визначається
факт належності такого компонента поняття як
елемент частині чи цілому, або факт належності такого
компонента поняття як ціле – іншому цілому або такого
компонента поняття як вид чи рід – іншому виду чи
роду. Його схема: S(z) – P(z). Вона читається: «Функцію
суб’єкта (S) виконує загальне (z), функцію предиката
(Р) – загальне (z), отже, загальне (z) є загальне (z)».
Наприклад, «Усі троянди, з яких складений букет
(S(z)) білі (P(z))». Г. Гегель називав таке судження
універсальним [8, c. 360–361].
Судження відношення – це різновид суджень, у
яких дефінітивно специфікується характер зв’язки
як особливе. Г. Гегель називав цей різновид суджень
судженням необхідності [8, c. 362]. Серед суджень
відношення можна виокремити одинично–загальне,
загально–особливе й одинично–особливе судження.
Загально–особливе судження – це одиничне,
особливе й загальне як структура поняття, у якій
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функцію суб’єкта судження виконує загальне, функцію
предиката – особливе та визначається причинний
зв’язок між суб’єктом як цілим, або родом і предикатом
як частиною, або видом. Його схема: S(z) – P(y). Вона
читається: «Функцію суб’єкта (S) виконує загальне (z),
функцію предиката (Р) – особливе (y), отже, загальне
(z) є особливе (у)». Наприклад, «Якщо троянди квітнуть
(S(z)), тоді згодом зів’януть (P(y))». Г. Гегель називав
таке судження гіпотетичним [8, c. 362].
Одинично–особливе судження – це одиничне,
особливе й загальне як структура поняття, у якій
функцію суб’єкта судження виконує одиничне, функцію
предиката – особливе та визначається зв’язок взаємодії
між суб’єктом як певним елементом, окремим індивідом
і предикатом як частинами або видами. Його схема:
S(x) – P(y). Вона читається: «Функцію суб’єкта (S) вико
нує одиничне (х), функцію предиката (Р) – особливе
(у), отже, одиничне (x) є особливе (у)». Наприклад,
«Троянда (S(х)) може бути червоною, або білою (P(у))».
Г. Гегель називав таке судження диз’юнктивним [8,
c. 363].
3. Дефініція загального у сфері судження
Судження загального – це різновид суджень, у яких
дефінітивно специфікується суб’єкт, зв’язка і предикат
як загальне. Г. Гегель називав цей різновид суджень
судженнями поняття [8, c. 363]. Серед суджень поняття
можна виокремити одинично–особливе, загально–
особливе й одинично–загальне судження.
Одинично–особливе судження – це одиничне,
особливе й загальне як структура поняття, у якій
функцію суб’єкта судження виконує одиничне, функцію
предиката – загальне, визначення якого містить
фактичну підставу того, що воно стверджує. Його схема:
S(x) – P(у). Вона читається: «Функцію суб’єкта (S)
виконує одиничне (х), функцію предиката (Р) – особливе
(у), отже, одиничне (x) є особливе (у)». Наприклад, «Цей
букет троянд (S(х)) гарний (P(у))». Г. Гегель називав таке
судження асерторичним [8, c. 364].
Загально–особливе судження – це одиничне,
особливе й загальне як структура поняття, у якій
функцію суб’єкта судження виконує загальне, функцію
предиката – особливе, визначення якого містить
логічну підставу того, що воно стверджує. Його схема:
S(z) – P(y). Вона читається: «Функцію суб’єкта (S)
виконує загальне (z), функцію предиката (Р) – особливе
(у), отже, загальне (z) є особливе (у)». Наприклад,
«Якщо букет троянд потворний (S(z)), тоді він може
стати гарним (P(y))». Г. Гегель називав таке судження
проблематичним [8, c. 364].
Одинично–загальне судження – це одиничне,
особливе й загальне як структура поняття, у якій
функцію суб’єкта судження виконує одиничне, функцію
предиката – загальне, визначення якого містить
фактичну й логічну підставу того, що воно стверджує.
Його схема: S(x) – P(z). Вона читається: «Функцію
суб’єкта (S) виконує одиничне (х), функцію предиката
(Р) – загальне (z), отже, одиничне (x) є загальне (z)».
Наприклад, «Цей букет, складений у такий спосіб
(S(x)), гарний (P(z))». Г. Гегель називав таке судження
аподиктичним [8, c. 364].
ІІІ. Дефініція поняття у сфері виводу
Вивід є синтезом поняття і судження. Загальне,
особливе й одиничне як структурні елементи поняття та
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одиничне, особливе й загальне як предикати судження
виступають крайніми і середнім термінами виводу.
Вивід – це особливе, одиничне й загальне як
структура поняття, у якому функцію середнього терміну
почергово виконує особливе, одиничне й загальне.
Звідси вивід особливого, вивід одиничного й вивід
загального.
Названі виводи можна подати такими схемами:
S(x) – M(y) – P(z)
S(z) – M(x) – P(y)
S(y) – M(z) – P(x)
Предикат висновку першого виводу як виводу
особливого входить до засновку другого виводу
як виводу одиничного. Предикат висновку виводу
одиничного входить до засновку третього виводу як
виводу загального. Третій вивід обґрунтовує коректність
першого виводу. Загалом усі три виводи являють собою
один, цілісний вивід, послідовними фрагментами якого
вони є. У цьому контексті вивід є циклом дефінітивних
специфікацій середнього терміна.
1. Дефініція особливого у сфері виводу
Вивід особливого – це особливе, одиничне й
загальне як структура поняття, у якому функцію
середнього терміну виконує особливе, а функції крайніх
термінів – одиничне й загальне чи загальне й одиничне.
Г. Гегель називав такий вивід якісним умовиводом або
умовиводом наявного буття [8, c. 368]. Серед виводів
особливого можна виокремити вивід особливого як
одиничного, вивід одиничного як загального й вивід
загального як особливого.
Вивід особливого як одиничного – це вивід, у
якому функцію середнього терміна виконує особливе, а
функції крайніх термінів – одиничне й загальне, й при
цьому одиничне визначається як загальне, оскільки
воно є особливе. Його схема: S(x) – M(y) – P(z). Вона
читається: «Функцію меншого терміну (S) виконує
одиничне (х), функцію середнього терміну (M) –
особливе (у), функцію більшого терміну (Р) – загальне
(z), отже, одиничне (S(x)) є загальне (P(z))». Наприклад:
«Ця троянда (S(х)) червона (M(у)). Червоне (M(y)) –
колір (P(z)). Отже, ця троянда (S(x)) має колір (P(z))».
Г. Гегель називав вивід особливого як одиничного
умовиводом першої фігури [8, c. 371].
Вивід одиничного як загального – це вивід, у якому
функцію середнього терміну виконує одиничне, а
функції крайніх термінів – особливе й загальне, й при
цьому одиничне виключає із себе особливе на підставі
свого власного загального. Його схема: S(y) – M(x) –
P(z). Вона читається: «Функцію меншого терміну (S)
виконує особливе (у), функцію середнього терміну (M) –
одиничне (х), функцію більшого терміну (Р) – загальне
(z), отже, одиничне (S(x)) є загальне (P(z))». Наприклад,
«Червоне (S(y)) не є троянда (M(x)). Троянда (M(x)) має
білий колір (P(z)). Отже, червоне (S(y)) не є біла троянда
(P(z))». Г. Гегель називав вивід одиничного як загального
умовиводом другої фігури [8, c. 372].
Вивід загального як особливого – це вивід, у якому
функцію середнього терміну виконує загальне, а функції
крайніх термінів – одиничне й особливе, й при цьому
особливе як одиничне частково є загальне. Його схема:
S(х) – M(z) – P(y). Вона читається: «Функцію меншого
терміну (S) виконує одиничне (х), функцію середнього
терміну (M) – загальне (z), функцію більшого терміну
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(Р) – особливе (у), отже, одиничне (S(x)) є особливе
(P(у))». Наприклад, «Ця троянда (S(x)) має колір (M(z)).
Колір троянди (M(z)) червоний (P(y)). Отже, деякі
троянди (S(x)) червоні (P(у))». Г. Гегель називав вивід
загального як особливого умовиводом третьої фігури [8,
c. 372].
2. Дефініції одиничного у сфері виводу
Вивід одиничного – це особливе, одиничне й
загальне як структура поняття, у якій функцію серед
нього терміна виконує одиничне, а функції крайніх
термінів – загальне й особливе, чи особливе й загальне.
Г. Гегель називав вивід одиничного умовиводом рефлек
сії [8, c. 374]. Серед виводів одиничного можна виокре
мити вивід особливого як одиничного, вивід одиничного
як особливого й вивід загального як одиничного.
Вивід особливого як одиничного – це вивід, у якому
функцію середнього терміна виконує особливе як
сукупність одиничностей, а функції крайніх термінів –
одиничне й загальне й при цьому, завдяки особливому,
одиничне визначається як загальне. Його схема: S(x) –
M(y) – P(z). Вона читається: «Функцію меншого терміну
(S) виконує одиничне (х), функцію середнього терміну
(M) – особливе (у), функцію більшого терміну (Р) –
загальне (z), отже, одиничне (S(x)) є загальне (P(z))».
Наприклад, «Троянда (S(x)) має червоний колір (M(y)).
Усі червоні троянди (M(y)) є квітами (P(z)). Отже,
троянда (S(x)) є квіткою (P(z))». Г. Гегель називав вивід
особливого як одиничного умовиводом сукупності [8,
c. 374].
Вивід одиничного як особливого – це вивід, у
якому функцію середнього терміна виконує одиничне,
а функції крайніх термінів – загальне й особливе, й при
цьому можливі два варіанти виводу: а) якщо особливе
дорівнює сукупності одиничностей та одиничності
входять в обсяг загального, то особливе визначається
через загальне; б) якщо ж особливе перевершує за
обсягом сукупність одиничностей, то воно лише частково
підпадає під загальне. Його схема: S(z) – M(x) – P(y).
Вона читається: «Функцію меншого терміну (S) виконує
загальне (z), функцію середнього терміну (M) – одиничне
(х), функцію більшого терміну (Р) – особливе (у),
отже, одиничне (S(x)) є загальне (P(z))». Наприклад,
«Перша, друга, третя троянди (S(z)) мають червоний
колір (M(x)). Перша, друга, третя червоні квіти (M(x)) –
рослини (P(y)). Отже, усі троянди (S(z)) – рослини
(Р(у))»; «Троянда і тюльпан (S(z)) є квіти (M(x)). Квіти
(M(x)) – рослини (P(y)). Отже, троянда і тюльпан (S(z))
є рослини (P(y))». Г. Гегель називав вивід одиничного як
особливого умовиводом індукції [8, c. 376].
Вивід загального як одиничного – це вивід, у якому
функцію середнього терміна виконує загальне, а функції
крайніх термінів – особливе й одиничне, при цьому
особливе, завдяки своїй суттєвій схожості із загальним,
забезпечує перехід від особливого до одиничного. Його
схема: S(у) – M(z) – P(x). Вона читається: «Функцію
меншого терміну (S) виконує особливе (у), функцію
середнього терміну (M) – загальне (z), функцію
більшого терміну (Р) – одиничне (х), отже, особливе
(S(x)) є одиничне (P(х))». Наприклад, «Усі троянди
(S(у)) – квіти (M(z)). Деякі квіти (M(z)) мають білий
колір (P(x)). Отже, деякі троянди (S(у)) мають білий
колір (P(x))». Г. Гегель називав вивід загального як
одиничного умовиводом аналогії [8, c. 376].
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3. Дефініції загального у сфері виводу
Вивід загального – це особливе, одиничне й загальне
як структура поняття, у якому функцію середнього
терміна виконує загальне, а функції крайніх термінів –
одиничне й особливе, чи особливе й одиничне. Г. Гегель
називав вивід загального умовиводом необхідності [8,
c. 377]. Серед виводів загального можна виокремити
вивід особливого як загального, вивід одиничного як
особливого й вивід загального як особливого.
Вивід особливого як загального – це вивід, у якому
функцію середнього терміна виконує особливе, а
функцію крайніх термінів – загальне й одиничне, й при
цьому загальне як рід розподіляється на види, особливе
як вид – на одиничне як підвиди. Його схема: S(z) –
M(y) – P(x). Вона читається: «Функцію меншого терміну
(S) виконує загальне (z), функцію середнього терміну
(M) – особливе (у), функцію більшого терміну (Р) –
одиничне (х), отже, загальне (S(z)) є одиничне (P(х))».
Наприклад, «Троянди (S(z)) бувають червоними і білими
(M(y)). Червоні й білі троянди (M(y)) бувають квітучими
і в’янучими (P(x)). Отже, троянди (S(z)) бувають
квітучими і в’янучими (P(x))». Г. Гегель називав вивід
особливого як загального категоричним умовиводом [8,
c. 377]. А. Шуман – дивізивним умовиводом [4, c. 192].
Вивід одиничного як особливого – це вивід, у
якому функцію середнього терміна виконує одиничне,
а функцію крайніх термінів – загальне й особливе, й
при цьому одиничне як умова існування особливого
підводиться під загальне. Його схема: S(z) – M(x) –
P(y). Вона читається: «Функцію меншого терміну (S)
виконує загальне (z), функцію середнього терміну
(M) – одиничне (х), функцію більшого терміну (Р) –
особливе (у), отже, одиничне (S(x)) є загальне (P(z))».
Наприклад, «Якщо троянди (S(z)) ростуть (M(x)), тоді їх
поливають (P(y)). Троянди (S(z)) ростуть (M(x)). Отже,
троянди (S(z)) поливають (P(y))». Вивід одиничного як
особливого Г. Гегель називав гіпотетичним умовиводом
[8, c. 377].
Вивід загального як особливого – це вивід, у
якому функцію середнього терміну виконує загальне,
а функції крайніх термінів – одиничне і особливе й
при цьому загальне отримує визначення у всіх своїх
особливих моментах. Його схема: S(x) – M(z) – P(y).
Вона читається: «Функцію меншого терміну (S) виконує
одиничне (х), функцію середнього терміну (M) –
загальне (z), функцію більшого терміну (Р) – особливе
(у), отже, одиничне (S(x)) є особливе (P(y))». Наприклад,
«Ця квітка (S(x)) є трояндою (M(z)). Троянди (M(z))
бувають білими і червоними (P(y)). Отже, ця квітка
(S(x)) не може бути іншого кольору (P(y))». Г. Гегель
називав вивід загального як особливого диз’юнктивним
умовиводом [8, c. 377].
Проаналізовані виводи особливого, одиничного
й загального взаємно обґрунтовують один одного,
утворюючи цикл дефінітивних специфікацій, у якому
місце середнього термінa як його центру послідовно
займають особливе, одиничне й загальне.
Проведений аналіз логіки діалектики як діалектики
логіки поняття у сфері поняття, судження й виводу
надає аргументи для обґрунтування тези про можливість
побудови теорії логіки діалектики. Він спростовує тезу
К. Поппера та його прибічників про неможливість
побудови такої теорії.
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The Logic of dialectics as the Dialectical logic
In the article is analised The Logic of dialectics as the series of immanential
convertial definitions and The Dialectical logic as methodology of its construction.
The Dialectical logic is conceptualized by means of grammatical form of propositional
function and definitional specification. The Logic of dialectics represents as functional
dialectics of modificators, descriptors and functors.
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Доверие (социально–философский аспект)
Исследовано феномен доверия в социально–философском аспекте. Доверие
рассматривается как ключевая характеристика развитого современного
общества. Проводится детальный анализ видов доверия, а именно
персонифицированного и доверия к абстрактным системам. Последнее тип
доверия формируется в современную эпоху. Выделены общественные функции
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доверия. Утверждается, что снижение недоверия в обществе должно стать
одной из ключевых задач современного общества.
Ключевые слова: доверие, виды доверия, функции доверия, недоверие,
демократическое общество, общественные отношения.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Доверие считается сегодня одной из востребованных
тем в философии и социально–экономических науках,
поскольку доверие – современная социальная проблема,
социально–экономический механизм, обеспечивающий
социальное развитие и социальный порядок. Особен
ностью изучения феномена доверия является широта
интерпретаций и понимания его сущности с позиций
междисциплинарности. Он является предметом исследо
вания и в социальной психологии, и социологии,
и философии, и политологии, и культурологии, и
социально–экономических наук. С позиций социо
логии актуальность изучения этого явления продикто
вано необходимостью поиска механизмов обеспечения
социальной стабильности, устойчивости, прогнозируе
мости социальных взаимодействий минимизации рисков.
В специальной литературе отмечается, что все
экономические кризисы коренятся в потере доверия
друг к другу, к порядку, правительству, общественным
институтам. Потеря доверия толкает людей к разрывам
связей, ажиотажному спросу, импульсивным, нерацио
нальным действиям [3, с. 397]. Социолог рассматривает
доверие как ключевую характеристику развитого
человеческого общества, проявляющуюся как на
социальном (доверие к общественным институтам и
государству в целом), так и на индивидуальном уровне.
Одним из важнейших факторов, определяющим
характер не только межличностных, но и в целом
всех социальных отношений является доверие. Это и
обусловило актуальность данной проблематики.
Проблема доверия рассматривалась мыслителями
изначально в контексте анализа «договорного» начала
общественных отношений (Г. Гроции, Дж. Локк, И. Кант
и Э. Дюркгейм). В той или иной форме к этой проблеме
обращался Т. Парсонс. В концепции Т. Парсонса
доверие – одно из условий, обеспечивающих общест
венную стабильность. Проблема доверия рассматри
вается им в рамках концепции взаимообменов ресур
сами между подсистемами общества. В частности, во
взаимообменах с подсистемой интеграции политика
обменивает обязательства эффективной реализации
коллективных целей на доверие социума. Доверие
избирателей выступает как своеобразное кредитование
политики.
Ряд известных обществоведов обратились к исследо
ванию природы доверия в новом общественном
контексте. Среди них – Б. Барбер, Э. Гидденс, Н. Луман,
А. Селигмен, С. Айзенштадт, Ф. Фукуяма, П. Штомпка.
Подчеркивая роль доверия в организации общественной
жизни, известный американский социолог А. Селигмен
в своем труде «Проблема доверия» исследует процесс
эволюции доверия, со времен античности, и приходит
к выводу, что причиной проблемы доверия является
расслоение и ролевая сложность современного общества
[4, с. 8].
Петр Штомпка, по сути, создавшего социологи
ческую теорию «доверия – недоверия» рассматривает
доверие как «ставку» в отношении непредвиденных
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действий других, «доверие – недоверие» – способ
справиться с неясным будущим, в котором мы не
уверены [5, с. 326].
Тема доверия проходит через социологические
теории, рассматривающие общественные связи как
социальный обмен (П. Блау, Дж. Хоманс).
Среди украинских исследователей эта проблема
подана в роботах А. Ручки, Е. Головахи, Н. Паниной,
А. Гриценка и других.
Цель и задачи исследования. При условии явной
недостаточностью внимания философов к этому слож
ному социальному феномену, считаем необходимым
дальнейшее изучение природы доверия с точки зрения
социальной философии. Целью данного исследования
является социально–философский анализ феномена
доверия. Для достижения цели были поставлены
следующие задачи:
– раскрыть с помощью философского и междисцип
линарного знания многозначность понятия доверия как
социального явления;
– выделить и проанализировать основные функции
феномена доверия;
– рассмотреть виды доверия.
Доверие непосредственным образом связано с ожи
даниями, убеждениями, волеизъявлением или установ
кой. Оно проявляется по отношению к разным объектам;
таковыми могут выступать другие индивиды, группы,
организации, социальные институты. Доверие довольно
часто определяется через действие или поведение, тем
самым подчеркивается деятельностный аспект доверия,
а именно действие субъекта как способа проявления
доверия. Определения доверия включают результаты
и следствия оказания доверия; предполагается, что
действия контрагента могут быть предсказаны и
позитивно оценены субъектом доверия. Толкование
доверия включает рискованность ситуации принятия
решения.
Обращаясь вновь к концепции Э. Гидденса, отметим,
что сам социолог выдел два вида доверия: доверие к
людям, которое построено на личностных обязательст
вах (назовем это тип «персонифицированным») и
доверие к абстрактным системам («анонимным дру
гим»), предполагающее безличностные обязательства.
Под абстрактными системами понимаются символи
ческие знаки (например, деньги как инструмент обмена,
средства политической легитимации) и экспертные
системы – системы технического исполнения или
профессиональной экспертизы, организующие наше
материальное и социальное окружение. Последнее
тип доверия, по мнению социолога, формируется в
современную эпоху. Следуя за логикой рассуждения
Э. Гидденса, отметим, что поле доверия охватывает не
только межличностные отношения, но и политические,
экономические
отношения,
распространяется
на
институты и организации, на символическую систему
и на социальный порядок в целом. Так, например,
можно доверять принципам демократии, правительству,
государственному страхованию, национальной валюте,
научному и профессиональному знанию.
В то же время отметим, что и персонифицированные
разновидности доверия, так же как неперсонифи
цированные, призваны придать обыденной жизни
стабильный и надежный характер. Практика показывает,
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что доверие к абстрактным системам не может заменить
значимость для человека персонифицированного дове
рия, построенного на чувстве солидарности, симпатии
и дружбы. Более того, когда общество сталкивается
с «синдромом недоверия» к политическому режиму,
экономической и общественной системе в целом
(подобная ситуация наблюдается практически на всем
посткоммунистическом пространстве), альтернативным
выходом для человека становится доверие в рамках
товарищеских отношений и примордиальных (изна
чальных) социальных групп: семьи, этноса, религиозной
общности и др. В то же время, дополняя друг
друга и вплетаясь в культуру общества и личности,
персонифицированное и неперсонифицированное дове
рие образуют новое качество – базовое доверие.
Остановимся на общественных функциях доверия.
Прежде всего, доверие следует рассматривать как
один из факторов, поддерживающих устойчивость и
интегрированность общества. Рассмотрение доверия в
этой проекции указывает на его роль в конструировании
горизонтальных и вертикальных общественных отно
шений. В первом случае, доверие участвует в формиро
вании групповых идентичностей (осознание общей
причастности к какому–либо коллективу, сообществу),
новых отношений сотрудничества и солидарности, раз
нообразных форм гражданских ассоциаций (обществен
ные и инициативные движения, политические партии,
клубы интересов, этнические ассоциации, религиозные
деноминации, группы взаимопомощи и др.).
Отметим еще одну важнейшую функцию доверия
в современном мире – функцию упорядочивания и
уравновешивания социальных и культурных разно
образий. Плюрализм современных обществ находит
выражение в фрагментации стилей жизни и культур, в
разрушении старых форм социальных идентичностей и
актуализации новых. Это стремление к многообразию
стало своеобразным ответом на процессы унификации
культуры и образа жизни как естественного проявле
ния процесса глобализации в современном мире.
Именно этим стремлением к сохранении культурной
самобытности и индивидуальности можно объяснить
наблюдаемый практически повсеместно рост групповой
солидарности и отношений взаимодоверия на основе
таких критериев самопричислений, как этничность,
религия, пол, стиль жизни, общность разделяемых
эстетических взглядов и оценок действительности.
Эту особенность современного развития констатируют
многие известные социологи, определяя ее как
конфликт между всеобщим и единичным. Проблема
заключается в том, что отдельные индивиды и группы
могут ощущать себя «чужими», ежедневно сталкиваясь
с культурным разнообразием. Отсюда возможен рост
недоверия, ксенофобии и проявлений враждебности к
другим группам. Следовательно, развитие «доверия к
инаковости» является тем фактором, который призван
уравновешивать различия и гарантировать отношения
сотрудничества между разными группами. Тем самым,
доверие выступает в качестве необходимого компонента
отношений толерантности. Толерантность – это
не только признание различий и нейтральность по
отношению к ним, но и уважение этой «инаковости».
Не менее важные функции играет доверие и в конст
руировании вертикальных общественных отношений.
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В частности, оно непосредственно вплетается в
механизм легитимации властного авторитета, обеспе
чивая социальную базу поддержки институтов власти
и проводимого ими политического и экономического
курса. Как известно, основной процедурой легитимации
власти в условиях демократии являются выборы. Сама
ситуация выборов выступает как обмен социальной
поддержки граждан на будущие решения власти.
Авансируя доверие конкретным политикам и отказывая
в поддержке другим, избиратель идет на определенный
риск. Но этот риск, в понимании избирателя, есть
средство минимизации опасений, неуверенности в
отношении будущего.
Источником доверия в современном обществе
уже не могут, как прежде, выступать родственные и
религиозные связи. Природа доверия в современном
обществе кроется в добровольном желании людей
поступать в соответствии с ожиданиями других. Во–
вторых, возросшая потребность в доверии определяется
тем, что, несмотря на технический прогресс и
существенное приращение знания о мире, общество
остается «обществом риска». Идею риска как черту
современного общества впервые обозначил германский
социолог У. Бек, а затем развил Э. Гидденс. Поясняя
свою мысль, Э. Гидденс, в частности, пишет, что это
отнюдь не означает, что жизнь стала более рискованной,
чем прежде. Но представление о риске «начинает играть
центральную роль при выработке решений, касающихся
социального окружения...» [2, с. 42].
Доверие выступает конструктивной формой реакции
на риск. Вместе с тем можно говорить и об умножение
областей проявлений неопределенности и риска. В
частности, проблема доверия актуализируется следую
щими обстоятельствами:
1. Угрозы войн, терроризма, экологические риски.
2. Возросшая сложность общества как следствие
углубления структурной и ролевой дифференциации.
Множественность ролевых и структурных состояний
усложнила социальные связи индивида и увеличила
количество потенциальных контактов с другими людьми
и институтами.
3. Плюрализация социальных ролей, выполняемых
индивидом в современном обществе. Чем больше
индивиды берут на себя ролевых обязательств, тем
в меньшей степени может быть гарантировано их
качественное исполнение. Возросшая вероятность
конфликта между ролевыми ожиданиями и ролевым
поведением, по замечанию американского социолога
А. Селигмена, ограничивает степень уверенности в
реализации ролей [4, с. 73].
Отсутствие абсолютной уверенности в действиях
других может быть компенсировано доверием.
4. Увеличение количества структурных элементов и
формирование более сложных сетей их взаимодействия,
в значительной степени обезличенных («анонимных»)
формируют ощущение непонятности законов, лежащих
в основе общественного развития. События кажутся
непонятными и непредсказуемыми и, следовательно,
таят в себе риск.
5. Возросшая степень свободы человека, которая
предполагает не только добровольность в принятии
многих социальных обязательств и ролей, но и
автономность выбора в том, как они будут исполнены.
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Констатация того, что доверие формируется как реакция
на свободу действий других, стало общим для социологов,
исследующих эту проблему. На ситуации, где нет свободы
выбора в действиях других людей, где их поступки жестко
контролируются, доверие не распространяется.
6. Как заметил Э. Гидденс, новый характер риска,
актуализирующий доверие, вытекает из плюралистич
ности современного мира. Эта черта общества «позднего
модерна» проявляется в том, что в нем отсутствуют
безусловные авторитеты, а социальное бытие индивида
представляет собой постоянную ситуацию выбора
между возможными альтернативами, предлагаемыми
абстрактными системами. Так, например, человек
должен с учетом приемлемого риска самостоятельно
принять решение о предпочтительности той или иной
системы экспертного знания.
Расширение поля недоверия как в горизонтальных
общественных отношениях, так и в вертикальных
влечет за собой серьезные социальные проблемы –
от различных форм напряженности и отчуждения
до открытых конфликтов. Такими же индикаторами
климата общественного недоверия являются массовая
эмиграция, «бегство» капиталов, «долларизация»
страны (выражение недоверия к национальной валюте),
самоизоляция в закрытом мире семьи или каких–
либо других узких групп. В сфере вертикальных
политических взаимоотношений индикаторами недо
верия являются абсентеиз (отказ от участия в выборах),
сокращение социальной базы поддержки институтов
власти,
акции
протеста
против
официального
политического и экономического курса. Наконец,
неуверенность в эффективности официальных структур
и институциональных процедур приводит к расширению
так называемой «серой зоны». Это понятие употребляют
для обозначения области использования неформальных
практик, несмотря на их противозаконный или полуле
гальный характер. Взятки, блат, бартер, «крыша» –
формы проявления квазидоверительных отношений,
компенсирующие отсутствие базового доверия.
Снижение недоверия в обществе должно стать
одной из ключевых задач политического курса на
развитие демократических основ общественной жизни,
преодоление экономического кризиса, повышение
нравственной и гражданской культуры населения и
ответственности самой власти [1, с. 71].
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Trust (socio–philosophical aspect)
The article is devoted to the study of the phenomenon of trust in the social and
philosophical aspect. Trust is seen as a key characteristic of a developed modern
society. A detailed analysis of the types of trust, namely personified and trust in
abstract systems, is carried out. The last type of trust is formed in the modern era.
Public functions of trust are singled out. It is argued that the reduction of mistrust in
society should become one of the key tasks of modern society.
Keywords: trust, types of trust, confidence functions, distrust, democratic society,
social relations.
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Довіра (соціально–філософський аспект)
Досліджено феномен довіри в соціально–філософському аспекті. Довіра
розглядається як ключова характеристика розвиненого сучасного суспільства.
Проводиться детальний аналіз видів довіри, а саме персоніфікованого і довіри
до абстрактних систем. Останнє тип довіри формується в сучасну епоху.
Виділено громадські функції довіри. Стверджується, що зниження недовіри в
суспільстві має стати одним із ключових завдань сучасного суспільства.
Ключові слова: довіра, види довіри, функції довіри, недовіра, демократичне
суспільство, суспільні відносини.
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Соціальна відповідальність:
семантичний аспект поняття
Автор
досліджує
концептуальні
засади
поняття
соціальної
відповідальності. Розглядаються ключові теоретичні позиції та поворотні
пункти в розумінні поняття відповідальності на основі трьох смислових
аспектів, які знайшли відображення у термінологічних відповідниках
латинської та національних мов. Порушуються теми авторства дії, її джерел
і самостійності (Арістотель, І. Кант); належності вчинків, співвідносних з
обов’язком або передбаченням впливів власної діяльності як деонтологічними
або аксіологічними принципами поведінки (М. Вебер); інтерсуб’єктивності
як іманентної діалогічної спрямованості відповідати перед Іншим,
спільнотою, інституцією, людством (М. Рідель). Поняття відповідальності,
в якому містяться морально–етичні конотації, окреслюється в соціальній
перспективі за допомогою таких веберівських характеристик соціальної дії, як
співвіднесеність із поведінкою інших та осмисленість.
Ключові слова: соціальна відповідальність, увідповідальнення, авторство
дії, обов’язок, монологічність, діалогічність.
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Дослідження феномена соціальної відповідальності
потребує окреслення контурів, головних аспектів
його розуміння, відбитих у відповідних теоретичних
концептах. Інакше кажучи, потрібно позначити, що
попередньо маємо на увазі, ведучи мову про соціальну
відповідальність.
Прикметник соціальний позначає характер осмис
леності та зорієнтованості на поведінку інших
індивідів [3, с. 603]. Якщо далі розгортати знамените
формулювання М. Вебера, варто навести підстави,
недостатні для ствердження соціального характеру
певної дії. До категорії «соціальної» не потрапляють
дії, котрі а) зовнішньо співвіднесені тільки з об’єктами;
б) внутрішньо зосереджені на самому собі або звернені
до асоціального адресата; в) відбуваються між людьми
у межах природних подій; г) здійснюються одноманітно
без смислового навантаження; ґ) сліпо відтворюють
поведінку інших, належать до простих реакцій [3,
с. 625–627]. Завдяки вказаним параметрам різноманітні
вияви феномена відповідальності – моральний,
політичний, юридичний, суспільний, громадянський,
професійний тощо – вдається узагальнити у збірному
(родовому) позначенні соціального, для якого перелічені
аспекти становлять видові диференціації. Водночас
ключове у словосполученні слово «відповідальність»
має конотації морально–етичного відношення до
соціального світу – інших акторів, соціальних процесів
і структур. Воно імплікує здатність оцінювати дію за
допомогою введення моральних і етичних предикатів
[10, с. 33].
Узвичаєна повсякденна мова дає вельми неодно
значні та заплутані описи феноменів відповідальності,
вводячи їх під егіду єдиного поняттєвого визначення.
Погодимося із думкою про те, що означення відпо
відального адекватно застосувати у стосунку до
дій політика, бізнесу, злодія, працівника, проте
воно описуватиме чи оцінюватиме неоднопорядкові
соціальні факти та супровідні їм чинники [11, с. 137].
На противагу повсякденному використанню класична
юриспруденція цілком чітко, починаючи приблизно
з поч. XIX ст., ідентифікує відповідальність із
зобов’язаннями: а) відшкодувати збитки у цивільному
праві; б) понести покарання у карному праві [10, с. 42].
Звернення до історії поняття відповідальності, що
відслідковує динаміку й еволюцію смислових зв’язків,
дозволяє окреслити і саму структуру полісемантичного
концепту. Власне слово відповідальність, що буквально
походить від лат. responsio (XV ст.) та знаходить певне
відображення у пізніших національних варіантах,
спочатку вживалося в юридичному сенсі («відповідати
перед судом», «захищати в суді») [11, с. 9] або «екстраю
ридичному» (політичному), пов’язаного з відповідаль
ністю суверена перед британським Парламентом
[10, с. 44]. Разом із тим воно не вичерпується суто
юридичним контекстом ужитку завдяки тісному
співіснуванню з лат. терміном imputer, яке містить в
семантичному просторі звинувачення метафору рахунку.
Зауважимо, що термін вбирає в себе три інтелек
туальні традиції, а саме: платонівсько–арістотелівську
концепцію аподиктичного знання, римське право та
іудео–християнську теологію [2, с. 486–488]. Звинува
чення, з одного боку, має справу з присвоєнням дії
своєму автору або правоздатному суб’єкту, з іншого
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боку, завдяки метафорі рахунку воно отримує (через
дієслова puto, putare) моральний потенціал оцінки
вчинку з точки зору персонального «досьє» його
автора, що також реалізується у християнській
концепції виправдання у зв’язку з ідеєю зарахування у
праведність.
Отже, різні види соціального досвіду, нині
інтегровані в понятті відповідальності, були виокремлені
та засвоєні на основі домінантних смислових аспектів.
(1) Присвоєння дії автору
Тематика авторства дії чітко окреслюється вже
в Арістотеля. Третя книга «Нікомахової етики»
переважною мірою присвячена саме з’ясуванню підстав
розрізнення самохітного та несамохітного у вчинках.
Вони визначаються у зв’язку з джерелом (αρχή) і
причиною (αἰτία) дії, співвідносних із генетичним і
владним відношенням фігури батька щодо своїх дітей
(EN, III, 1113b12–20)1. Добровільна дія, започаткована у
самому собі, є або усвідомленою – здійсненою на основі
свідомого вибору, схваленого особистим рішенням (EN,
III, 1112a15), або прирівнюється до такої через «свідомо
обране» невідання, яке не може бути виправдане та
свідчить про ницість особи. Несамохітне проявляється
або як підневільний учинок, зумовлений зовнішнім
тиском і примусом, якому сама людина ніяк не сприяє,
або як здійснений по «невіданню обставин, від яких
залежить (εν οίς) і з якими співвідноситься (καί περί α)
вчинок…» та на противагу дії «у невіданні» вчиняється
всупереч волі (EN, III, 1111a5).
Загальна, доволі схематична типологія вчинків,
що випливає із запропонованого визначення відпо
відальності та осудності, підпорядкована засадам
практичної філософії та, зокрема, етики доброго життя.
Окреслення області «змішаних вчинків», яка не має в
розпорядженні однозначної кваліфікації добровільності,
підкреслює, робить зрозумілим і виправданим, проте
також і обмеженим, цей «схематизм». Йдеться про
те, що існують ситуації, щодо яких недостатньо
застосувати загальне правило, а сам критерій
тлумачення добровільності виявляється розпливчастим.
Кажучи загалом, це ситуації, в котрих несамохітні самі
по собі дії обертаються «самохітними у даний час і за
даних обставин» (EN, III, 1110b5). Наприклад, оцінка,
засудження дій, скерованих пересторогою більших
бід, чи дій, які виконують за своєю функцією роль
другорядних засобів, спрямованих до «прекрасної
мети», потребує особливої компетенції, а саме
практичної мудрості.
Практична мудрість як тип знання, на відміну від
науки (ή επιστήμη) і мистецтва (ή τέχνη), має справу
з особливою реальністю – цариною праксису: вона
наділена здатністю пізнавати конкретно–одиничні речі
як «останні даності», приймати рішення, розраховуючи
засоби задля мети, виробляти опінії, гадки (EN, VI,
1141b9–17). Водночас під тим самим іменем – а мова
йде про фронесис – Арістотель позначає причетний
судженню склад душі, тобто певну діаноетичну чесноту,
що й уможливлює встановлення «вірного судження»,
визначення норми для середини (EN, ІІ, 1106b35–1107a5;
1
Цит. за Арістотель. Нікомахова етика / Αριστοτελους. Ηθικα
Νικομαχεια / пер. з дав.–гр. В. Ставнюк. – К.: Аквілон–Плюс,
2002. – 480 с.
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VI, 1138b20, 1139a4–5). Саме цей моральнісний вимір,
привнесений у фронесис значенням розсудливості, є
запорукою розумного рішення, правильного вчинку,
розрізнення блага і зла (як власного, так і загального).
Притому теза про те, що чеснота розсудливості
уможливлює чеснотливість людини не потрапляє у
пастку парадоксу (бо сама розсудливість уможлив
люється у зв’язку з наявністю чеснотливості!), як
доводить Ж.–Л. Лабарр’єр, завдяки ствердженню
попереднього доконечного існування етичної чесноти
поміркованості та стриманості (σωφροσύνη), яка
припускає також потенційну можливість свого
культивування шляхом навчання [8, с. 532–533]. Отже,
фронесис – це також започаткована поміркованістю
навичка оцінки, здобута у плині життєвого досвіду
компетенція щодо людських справ.
Проблема відповідальності, таким чином, належать
до сфери повноважень фронесису як форми
«практичного розуму» – особливої раціональності,
що вводить у гру процедурні правила – та як чесноти
розсудливості, що привносить власне етичний
компонент, «гарантію якості» здійсненого судження.
Таким чином, вирішення питань, хто і за що
відповідальний у контексті даного бачення є предметом
експертного дослідження, воно залежить здебільшого
від розгляду ситуативних контекстів (з’ясування мети і
обставин) конкретного вчинку, а також поміркованого,
розсудливого погляду того, хто виносить судження та
кінець кінцем фінальне рішення щодо певної справи.
Якщо в Арістотеля питання самостійності дії
включає розгляд конкретних спонукальних мотивів,
то у Канта, який у відомому сенсі займає протилежну
позицію, воно розкривається у зв’язку з ідеєю свободи
волі. В останнього будь–які змістовні визначення дії
поступаються місцем припущенню про свободу дієвця
від закономірності природи та як власного законодавства
чистого практичного розуму. Тож, з одного боку, йдеться
про здатність волі протистояти тиску гетерономних
чинників
(схильностей,
потреб,
інтересів),
які
втілюються у вимогах гіпотетичних імперативів. З
іншого боку, завдяки здійсненню критики практичного
розуму Канту вдається дійти до засад чистої моральної
філософії та ствердити принцип морального (само)
законодавства, вимоги якого, мотивовані почуттям
обов’язку, постають у формі категоричного імперативу
[7, с. 283–284]. Це припущення трансцендентальної
свободи, визначеної негативно і позитивно, дає
підстави вважати, що людська дія, яка здійснюється
з природною необхідністю та чуттєво сприймається
у феноменальному світі, в той же момент і в тому ж
відношенні належить до необумовленої причиновості,
чистої спонтанності умоглядного світу [6, с. 434–435].
Моральний закон як аподиктичний, тобто безумовно
необхідний, передбачає апріорне пізнання: його
достовірність, відкрита у доступі всім розумним
істотам, має, відповідно, об’єктивний характер. Звідси
є зрозумілим твердження, що «кожній розумній істоті,
наділеної волею, ми необхідно повинні приписати
також ідею свободи і що вона діє, тільки керуючись
цією ідеєю» [7, с. 291–292]. Одним словом, якщо для
розумних істот (у стані притомності) існує можливість
користуватися свободою, то совість як сторона
звинувачення завжди знайде аргументи для власного
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вироку щодо здійсненого вчинку [6, с. 427–428]. В
даній перспективі людина як і кожна розумна істота
отримує значення абсолютної цінності, відмінної від
цінності речей. Ідея свободи волі, відкрита в чистому
практичному розумі, знаходить і засвідчує особливий
онтологічний статус людини бути особою, якій належить
внутрішня безумовна цінність гідності, що її найвдаліше
характеризує слово повага [7, с. 277–278].
Моральність у такому разі робить ассеторично
дійсною свободу, котра для спекулятивного розуму
є однією з ключових нерозв’язуваних теоретичних
проблем (третя антиномія чистого розуму). Включення
дії в ряд закономірності, що ґрунтується на абсолютній
спонтанності, надає чисту підставу як для перетворення
людини на особу, так і для ствердження її особистої
відповідальності за здійснений учинок. Засадничим
у даному разі є кореляція поняття відповідальності з
обов’язком як апріорним принципом воління, котрий
висуває вимогу реалізації належного. Але такої
реалізації, яка б претендувала на статус всезагальної
норми.
Незважаючи на різні точки зору щодо питань
мотивації та підстав оцінки дій, Арістотель і Кант
представляють класичну концепцію відповідальності,
відправним і принциповим аспектом котрої є суб’єкт як
джерело ініціативи, який на основі власного рішення,
вірогідно самостійного, здійснює певний учинок і
особисто відповідає за нього.
(2) Віддання належного, запис на рахунок
Віддаючи комусь належне, очевидно, виходять із
певного уявлення, розуміння цього належного. Щоб
скласти думку та винести оцінку щодо дії, самого дієвця
або інстанції, яка судить, потрібно керуватися якимось
критерієм для визначення доброго і злого, хорошого і
поганого, справедливого і несправедливого, відповідного
і невідповідного. Один із варіантів формулювання
такого критерію належить М. Веберу, який виокремив
два фундаментальні види підпорядкування етично
значущих дій, один з яких передбачає дотримання
максими «етики переконання», інший – «етики
відповідальності» [4, с. 691–706]. Вони виводяться з
проблематики співвідношення цілей і засобів, дилеми
між мотивами і результатами діяльності: засади
абсолютної етики Євангелія, імперативи якої змушують
прийняти з необхідністю її заклик «все або нічого»
протиставляються зважуванню фактичних наслідків, які
дієвець вносить на свій рахунок.
Типологія етичних вчинків, запроваджена Вебером,
зумовлює два важливі теоретичні наслідки. По–перше,
відбувається зближення царин етики і політики,
знаходження можливих точок перетинів між ними,
знаменуючи появу нового підходу до властивої цим
галузям проблематики. Логіка цього зближення
наступна. Політика, яка послуговується у здійсненні
влади засобами легітимного насильства, не може
опікуватися тільки підтримуванням полум’я чистого
переконання [4, с. 697]. Водночас етика принципів
у поцейбічному світі політичної гри пропонує або
озброїтися пацифізмом, який часом, як доводить
приклад пенсільванських квакерів, обертається фаталь
ною відмовою захищати себе і, зрештою, призводить
до трагічних наслідків, або застосувати «останнє
насильство» – реалізувати революційний потенціал віри
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в ім’я великої ідеї [4, с. 698, 701]. Здійснення політичної
влади, пов’язаної передусім із цілями і специфічними
засобами – прагматичними контекстами дії в широкому
сенсі – слідує іншому етичному взірцю – ідеалу
відповідального ставлення, що передбачає готовність
узяти на себе, не перекладаючи на «світ, дурість інших
людей або волю Бога, котрий створив їх такими»
[4, с. 697] тягар наслідків, спричинених власними
рішеннями і діями.
По–друге, завдяки здійсненому Вебером протис
тавленню чистих типів орієнтації поняття відповідаль
ності отримало власне концептуальне підґрунтя, яке
дозволило йому вийти із–під тіні поняття обов’язку й
окреслити певну область специфічного досвіду. Етичний
досвід відповідальності, що отримується завдяки
попередній антиципації впливу, гранично інший, аніж
етичний досвід відповідальності, що скрупульозно
звітує про міру виконання обов’язку. В цьому контексті
обов’язок, керований безумовними приписами заповідей
(категоричних імперативів) і відповідальність, яка
рахується з наслідками, осмислюються як повноправні,
автономні і часто конфліктні джерела етично зорієнто
ваних дій.
Втім, цілковита незалежність джерел мотивації
можлива, згідно з Вебером, лише в межах сконст
руйованої ним типології чистих взірців, адже в реальній
особистості вони не тільки здатні перетинатися, але
повинні збагачувати один одного. Віра, переконання
привносять осмисленість діяльності, відповідальність –
турботу про майбутнє; поєднані разом вони утворюють
зрілу особистість, зрілого політика [4, с. 704–705]. Тож
навіть у політика, овіяного «диявольськими силами», є
внутрішня здатність брати на себе відповідальність, яка
притаманна етосу його професії.
Саме тема покликання і професії (Beruf) політика
дозволяє стверджувати, що принцип етики відпові
дальності виходить за межі наявних суто прагматичних
речей і благ, торкаючись такого ціннісного змісту, що
має свою безумовну підставу, тобто є самоціллю. Що
робить політика хорошим? Яким має бути справжній
політик? Ось ключові для Вебера запитання. Про це
промовисто натякає вже назва його відомої праці.
Проблематика цінностей вступає в свої права завдяки
самому пошуку етичного орієнтира для homo politicus.
Адже особливість професії політика полягає не тільки
в знаходженні вдалого співвідношення між засобами
і цілями, а й у реалізації певного характеру людини, в
якому є місце для окремої етичної чесноти.
(3) Відповідати перед
Поняття відповідальності (нім. Verantwortung,
англ. responsibility, фр. responsabilité і т.д.) первинно
акумулює в собі комунікативний, інтерсуб’єктивний
сенс, який хоча тісно пов’язаний із юридично–
політичним змістом (про що побіжно вже йшлося),
однак цим змістом не вичерпується. Концептуальним
засадам поняття приділяє увагу М. Рідель, представник
дискурс–етичної парадигми в сучасній філософії.
Він зазначає: «Здатність відповідати комусь має свої
корені у загальній здатності людини говорити, що
будується на взаємній грі звертання та відповіді. В
цьому розумінні відповідальною можна назвати людину,
яка може говорити з іншими людьми» [9, с. 82]. Тож
разом із входженням у контекст ситуації слово за
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словом, поєднуючись у ланцюг реплік, конституюється
діалогічне відношення між суб’єктами.
Поняття відповідальності автор предметно пов’язує
з поняттям свободи: він знаходить дещо безумовне,
цілісне, неподільне в реальній свободі, її комунікативну
основу – апріорі вільної комунікації, непідвладну
часу й обставинам. У зв’язку з обґрунтуванням кому
нікативного характеру свободи категоричний імператив
Канта піддається ревізії у світлі інтерсуб’єктивності:
між суб’єктивним почуттям поваги до обов’язку й
об’єктивною думкою про нього включається проміжний
елемент первинного феномена відповідальності, що
«охоплює взаємні відносини та вимоги, на які ми
покладаємось» [9, с. 81]. Категоричний імператив
виходить із передумов монологічного відношення:
він містить уявлення про ізольованість дій та
їхню підпорядкованість особі, будучи принципом
судження, та про самостійність волі особи, будучи
принципом наміру [9, с. 80]. Кантів моральний суб’єкт,
вдовольняючись власною підставою закономірності, не
виходить за межі індивідуальної моральної свідомості у
простір комунікації. Але за Ріделем закон, щоб уникнути
загрозу перетворення на пусту думку, має припускати в
своїй сутнісній основі таке трансцендування.
Моральний закон у вигляді категоричного імперативу
або в більш ранній формі «золотого правила» вводить
відношення взаємності, універсалізуючи зміст своїх
приписів. Однак встановлення взаємності відбувається
в рамках індивідуальної свідомості, обмежуючись
технікою мислинєвого експерименту («І як бажаєте,
щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і ви» (Лк.
6:31)) [5, с. 16–19]. Людина, здійснюючи моральну
експертизу уявним чином, про що свідчить умовний
спосіб обґрунтування моральної норми («як бажаєте,
щоб», «як би ви хотіли, щоб…»; «чини так, щоб…»),
претендує на визначення всезагальних правил, котрих
сама дотримуватиметься; вони лягають в основу її
обов’язку, згідно якого визначається її відповідальність
перед самою собою, власним сумлінням. Але самоад
ресованість відповідальності зумовлює монологічний
характер останньої. Інший аспект монологізму полягає
в тому, що особистий обов’язок може формуватися
поза принципом універсалізації. Якщо розуміння
відповідальності зводиться до логіки відстоювання,
представництва, захисту партикулярних інтересів,
то справа обов’язку – реалізувати задані очікування
певних осіб чи груп. Тимчасом інший, який в даному
разі визначається як той, хто знаходиться поза сферою
інтересів або суперечить їй, може перетворитися
на об’єкт стратегічної дії, не стаючи інстанцією
значущості, учасником комунікативної взаємодії [11,
с. 23]. Знову ж таки відповідальність, концептуально
визначена через обов’язок, не передбачає із
необхідністю реального адресата, щоб мати змогу йому і
перед ним відповідати.
Оскільки поняття відповідальності саме по собі
відображає переплетення мовних і реальних стосунків,
за своєю внутрішньою структурою воно передбачає
іншого як сторону звертання. Проте діалогічність
задається як іманентна потенційність, яку ще потрібно
актуалізувати, так би мовити, вийти назустріч іншому.
В різних відношеннях інший може бути конкретним
ближнім (Ти), представником групи або інституції,
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абстрактним людством. В будь–якому разі інший постає
в ролі судді, розташованого навпроти дійової особи –
авторитетної інстанції, здатної втримати особисте
сумління від ілюзій власних уявлень.
Завдяки розглянутим смисловим аспектам поняття
відповідальності вдається у загальних рисах окреслити
його структурні елементи. Найзагальнішими компо
нентами в ньому виявляються суб’єкт як індивідуальна
ініціатива, що започатковує дію; критерії увідпові
дальнення, що допомагають розпізнати об’єкт – за що
хтось відповідальний; інстанція, перед якою хтось
за щось відповідає. Впродовж цього розгляду ми
звертались до міркувань Арістотеля і Канта, Вебера
і Ріделя, які позначають ключові теоретичні позиції
та поворотні пункти у розумінні відповідальності. На
основі семантичного аналізу поняття відповідальності
увиразнюються різні режими означеного феномена:
хтось відповідальний за – виконання конкретного
обов’язку, відданість моральним переконання, (перед
бачені) наслідки своїх дій, вчинений злочин, даючи
звіт перед – собою, Іншим, спільнотою, інституцією,
людством. Водночас на основі веберівських характе
ристик соціальної дії вдається задати загальну перспек
тиву, в котрій морально–етичні конотації надалі розкри
ватимуться.
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Semantic aspect of the concept of social responsibility
The author explores the conceptual foundations of the concept of social
responsibility. It is considered the key theoretical positions and turning points in
understanding of the concept of responsibility on the basis of three semantic aspects,
which are reflected in the terminology of Latin and national languages. The article
threats the issues concerning authorship of action, its sources and independence
(Aristotle, I. Kant); accountability, correlated with the obligation due to the moral
conviction or with foreseeing the effects of one’s own activities as deontological and
axiological principles of human conduct (M. Weber); intersubjectivity as an immanent
dialogical orientation towards someone like the Other, community, institution,
humanity (M. Riedel). The concept of responsibility which contains moral and ethical
connotations is outlined in a social perspective according to Weberian characteristics
of social action such as correlation with the behavior of others and meaningfulness.
Keywords: social responsibility, accountability, authorship of action, obligation,
monologism, dialogism.
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Basic management principles of religious
and political space of Ukraine
This article provides theoretical and practical bases of basic principles and
types of management of religious-political space of Ukraine as a complex, large,
open, dynamic social system that is self-developing. According to this provision there
is given a general theory of social control of complex dynamic systems and described
the types and management mechanisms, including those which are used to control the
operation of religion and politics in society. It is substantiated that the essence of the
management process of religious-political space of Ukraine consists on right initiating
of desired social and religious communities, social trends of self-developing system.
This approach to the management of religious-political space has a universal appeal.
There are proposed the ways of managing religious-political space of Ukraine on the
results of methodology for improving the management of organizational systems in
uncertain environments.
Keywords: religious-political space, functioning of religion in society, general
theory of management of complex social dynamic systems, synergy, management
principles of religious-political space.

Problem definition and its relationship with impor
tant scientific and practical tasks. Religious-political space
of society is an open system, capable at the same time both
for self-development and for implementation in the process
of formation of the newest principles and management
technologies. Exploring the phenomenon of religion has
differentiated and interdisciplinary nature, since almost all
spheres of human activity in certain limits are determined
by religious-political space, or collide with it, indicating
a great interest in the subject by researchers of different
thematic areas.
Analysis of recent publications on issues and sorting
out the unsolved aspects of the problem. M.Weber’s and
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E.Durkheim’s researchs belong to the field of sociology
of religion and characterize the interaction of social and
religious, the major reasons for the appearance of religious
institutions and appropriate religious behavior in social
relations that developed within the framework of a particular
community [4; 10]. Transformations of religious space
(field) are considered by scientists of post-industrial society,
in particular E.Hidens, E.Toffler [6; 24].
Interaction of religious space (field) and various
phenomena of social and cultural life of modern postsecular society is investigated in works of such authors as
P.Burdye, Y.Habermas, N.Luhman [3; 5; 15]. The work
by S.Zdioruk is dedicated to the problem of the formation
and implementation of public policy and state-confessional
relations in Ukraine [12].
Modern discourse of religious space in academic circles
of researchers involves to discussion labour of such scholars
as D. Anikin, O. Reshetnyak [1; 21].
A large amount of literature is dedicated to the study
of theoretical and practical aspects of complex systems
management [2; 7-9; 11; 14; 16-20; 22; 23]. However,
scientists have almost no considering the design and
management mechanisms of formation of religious-political
space of Ukraine.
Necessity of developing an integrated system of
formation of religious and political space that matched the
national interests and global development trends requires
a scientific approach, which is a common problem.
Development strategy of spirituality Ukrainian people
covers the following main objectives: strengthening of the
national education and training; personal development,
formation of citizen and national idea capable of uniting
society; scientific substantiation to develop effective
mechanisms for the development of public policy to ensure
the freedom of conscience and religion and so on. The
Strategy covers general topics and direction of research.
Previously uncertain part of the problem is the management
of system of formation of religious space of Ukraine.
Formulation of research objectives. The purpose
of the article – for the benefit of the study approach to
the needs of practice to justify the basic principles of
management system of formation of religious-political space
based on the idea of field structures and evolution of the
system. Achieving the goal assumes the following tasks:
to analyse the theoretical and methodological problems of
managing the process of formation of religious-political
space and to clarify the relationship between religious
organizations and political associations, to characterize their
relationship, trends of further development and influence on
the formation of religious-space.
The presentation of the main results and their
justification. The research of principles and types of
management system of formation of religious-political space
of Ukraine provides a detailed study of the literature on this
issue. Any system is formed and functions in order to obtain
a certain result. Therefore, considering the management of
complex systems, including religious space of the country,
especially the need to establish who is interested at this and
what are the goals of the system. Typically, the concept of
the subject as a source of goals and objectives that must
be resolved by system is introduced [18, p. 78]. Subject
is understood as a particular person (or group of people),
or as active system of higher level (super-system) where

157

Випуск 124

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

the system shall be included. To achieve the goal, e.g. the
desired impact on the environment, a specific set of system,
called an object is used. This object admits the organization
of purposeful influence on it from the subject (supersystem).
So, management is the organization of such purposeful
influence on the object, in which it goes into a state when
its output characteristics ensure the achievement of the goal
set before the system as a whole.
Let us consider this in more details. As we can see, the
goal is to achieve an object of a certain state, but described
according to the purpose of the system. In case of changing
(drift) situation, the subject must not only control, but
also may adjust the goal. So, there is a task of control
synthesis that specifies the subject, the super-system. This
task is firstly solved without taking into account random
phenomena. However, the subject does not have to rely on
the job in a natural way in a difficult situation, so it begins
to control the situation. Management of the subject is
necessary in order to achieve the system’s goals regarding
the drift of the situation.
Management of complex systems has two aspects:
the behaviour management system (proper management
as it is understood in simple systems) and development
management system.
Behaviour management means the management system
in the case of fixed structure of information provision and
morphology (in particular the composition of the elements
and their compositions). Development of system processes
to enhance overall effectiveness. The development of the
system can be achieved by controlling the parameters of
possible situations or changes of information provision, or
both together; learning system without essential increase of
the whole, that is, increasing the value of information (in
this case learning is influenced by the environment).
Management of the development means such control of
religious-political space, when there is provided varying of
parameters or improving the structure and (or) information
provision system, including education. The management
development leads to a significant complication of the
whole organization of the management process, a religiouspolitical space, the logic of the entire control system,
structure and funds, the necessity of using cycle-accurate
control. To apply such control is necessary, if there are
various significant changes or if the external environment is
active, for example, changes in society in the environment,
that gives rise to new ideals.
General characteristics of fundamental management
principles, including those ones used to manage complex
(and religious-political space) systems are given in different
labour [9; 18]. A lot of questions of control systems are
considered in scientific disciplines: Economics, ergotinic
systems theory, and so on. [14; 17; 22]. It follows that
despite the diversity of systems, any of them stand always
out certain basic functions and structure inherent to the
object (process) that can be controlled, and the control
device (system, subsystem). The control is a purposeful
influence on the object selected from the set of possible
influences. In hierarchical systems this control becomes
the most complete form centralized command and
control [8; 9]. Source and stimulus of control processes
is the top position in the structural hierarchy; initiative
(systems, subsystems) on the lower level is limited and
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their functional behaviour has an executive character. The
literature discusses the possibility of solving problems of
complex systems control based on other approaches, such as
stochastic, situational and operational ones [19].
In this respect there is an interest to the analysis and
conclusions about various historical models of social
management by numerous researchers. For example,
I.Prigozhyn distinguishes two characteristic parameters of
the functioning of social systems: measures of complexity,
which are defined by the number of functioning items,
and value of the social pressure, coercion, the intensity of
the external controlling force on individuals. He comes
to the conclusion that “archaic social systems” are the
most stable in functioning [20, p. 103]. The researchers
V. Knyazeva and S. Kurdyumov on the basis of the total
synergy of the submissions also draw attention to two
points. First, the importance of social trends that fold
down at the level of individuals and associations (groups),
instead of the command-administrative influence from
above, which dominates the reality and starts functioning of
social systems to a standstill. Second, the role of diversity,
diversity of interests, strong-willed aspirations and actions
of individuals and groups, while the oppression of this
diversity, the restriction of the spectrum of theoretical
positions and practical action leads to deformation of the
natural direction of development of society as a system
and its subsystems [13]. In the evolutional religiouspolitical space, there manifest various forms of activity
that are included in the system. These are elements which
do not directly lead to adaptive pragmatic effects and
elements that meet the needs of this system, that is, ensure
its preservation, stability, as well as elements that may act
as a regulator of changes in religious space in a changing
environment.
These characteristics religious space management aims
to take account of the specifics of the system and are based
on the following main principles (the provisions).
The principle of hierarchy of knowledge [2, p. 67]. It
requires a three-level study of the subject: the study of the
subject – “private” level; study the same subject as part of
a wider system – the “higher” level; and finally study the
same subject using the ratio of its components – “low”
level.
The principle of integrity, according to which a
complex system as a religious-political space should be
seen as a whole. In the system the individual elements act
independently, but given a specific location in General,
i.e. for system characterized by integrity and usefulness as
an integral part of its organization and behaviour. In some
works, this principle is called the principle of integration
[16].
The principle of organization, whereby the system
is characterized by certain structural ordering, it is not a
simple conglomerate, and a set of subsystems with certain
constraints, functioning in the interests of achieving a
common goal. These elements have a certain sign of a
community that unites the hierarchies to the group of a
certain level.
The principle of internal patterns or the postulate
of autonomy. It applies to religious-political space – a
system exists in a real public space, in the real world and
interacts with it. However, of primary importance are the
processes occurring within the system in order to meet the
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challenges and is a response to the influence of the external
environment. Known general laws of development are
invariant of all systems. But there are internal regularities
inherent only in religious and political spheres. Based on
the study of these internal patterns are the existence and
preservation of religious-political space as a system, its
stability.
Principle (postulate) of action. To change the
behaviour of the system requires a certain growth of
influence that exceeds a threshold value. Changing the
behaviour of religious-political space may be associated
with the emergence of new religious and political
organizations, denominations, institutional and information
impacts, which accumulate and abruptly impact on society
through quality transition. There is also possible their
simultaneous impact. The threshold is a function of the
transition of quantity into quality, a measure of the amount
of specific information. At a certain level of influence the
environment can be a need for substantial reformation of
the religious-political space with the change of the structure
parameters may even change the goals of its functioning,
and hence the evaluation criteria.
The uncertainty principle. The management of
religious-political space requires the modification of some
of the original characteristics of the system (requirements).
Increase of some requirements (for example, reducing the
influence on the personality) can lead to deterioration of the
characteristics of the super-system in which it is included
(for example, the weakening of the role of civil society
organizations, cohesion etc.).
The principle of purposefulness. The functional
purpose refers to the tendency to achieve religious space
of a state either to strengthen or save a certain process.
The system resists external impact using the environment,
random events. In the system, thus, includes the ambiguity
of the behaviour and the possibility of choice, that is, the
system behaviour exists in significant ambiguous situation.
The extent of this ambiguity depends on the situation and
external relations.
The principle of modulation. As the process of
functioning of religion and politics in society is determined
by the complex dependence of external and internal factors,
this leads to the need of building a religious-political
space of a larger number of individual parts, subsystems,
elements, sometimes of different composition, until the
introduction of a large number of internal and external
communications.
The principle of the life cycle certainty. A religiouspolitical space as a system is calculated on a life-cycle; we
should strive to make it perfect forever, which is practically
impossible. However, over time there is a need for changes
in the process of one life cycle of the system, and this
should be considered.
The principle of choosing the best option from
several alternatives. The best option, its conditionality
depends on the system of criteria of efficiency of
functioning of religion and politics in society – to achieve
the social and religious and political ideal (the good) as
the embodiment of a particular ideology (social, religious,
political, etc.). “There are several possible ways of
development of a complex object, – says O.Samarskiy. The
future is ambiguously determined by the present (initial
conditions), it cannot be predicted based only on previous
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experience. The best way to develop should be chosen, it is
necessary to consider, it must be managed” [23, p. 36].
As you can see, the complexity of building a religiouspolitical space as a system defined not only by increasing
its dimension, but also its multi-functionality, multicriteria
of its diagnosis, a hierarchical structure, the presence of
subsystem purpose and different nature. Although this
complex system is a set of separate subsystems with their
on-premises management tools, the functioning of religion
and politics in society should be subordinate to the common
goal of the Ukrainian state.
Given the diversity and nonlinearity of the religiouspolitical space as a system brings the possibility to
formulate a set of management principles:
a) adaptive redundant elements are functioning in
any subsystem of the religious-political space, relatively
independent of regulatory influence, forms of control, types
of control. They provide self-development of religiouspolitical space for the unpredictable changes of conditions
of activity of the society;
b) you need to focus on individual trends in the
development of religion and politic personality and learn
how to get in resonance with external interference;
c) when the external intervention to the management
of religious-political space it is necessary not to build and
even rebuild, but to initiate, bring the system to its own
peculiar line of development, to its natural attractor (the
content compliance of public, state, religious, and political
ideology);
g) hard consistency, excessive centralization and
excessive organization, violent “remaking” of selfdeveloping religious-political space as a system, has the
opposite effect, leading to unforeseen consequences, the
crisis situation in different spheres of society. The effect
can be achieved only guiding influence on the development
process of the nonlinear system, which coincides with the
internal properties of the system, i.e., it is resonant. Each
nonlinear process has “some settings area or stage, where
the nonlinear system is particularly sensitive, in tune with
its internal properties (let’s call them for short, resonance
effects). Resonant excitation is of great interest in synergy.
Understanding of ways of influencing complex systems and
the consequences of such effects – is the ultimate goal of
their research” [13, p. 43].
Conclusions and prospects for further research.
Knowledge of the principles of complex systems of
formation of a religious-political space and the principles
for its management opens new possibilities of search of
ways of the particular management system. There are
many ways of development of religious-political space,
based on ideas from the field of ways of development, the
range of structures a complex system that organizes itself.
This means that there is more effective, the best way to
develop such a system. One of the ways to control the
religious-political space is the choice of effective ways of its
development.
A method of controlling religious and political space
is the implementation of the prohibition principle, i.e.,
knowledge of constraints for which it is impossible to reach,
which cannot be eliminated in the process of developing
a particular system. Although there can be several paths
of development of such a system, but their number is still
limited. The possibilities of implementation of such ways,
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which are desired by the subject of activity, are limited.
Knowledge of the prohibitions, restrictions – this is one way
of saving material and spiritual resources.
A method of controlling religious-political space is
the way to the attractor, the future form of organization
of the system. The latter is a subsystem of the system of
formation of the state of spirituality in the society. Every
community can expect to describe for themselves a desirable
and provide “scripts” of development of such a system.
Knowing the future of desired state, properly initiating
the desired trends of self-organization of the religiouspolitical space, can save time of entering the attractor, the
future form of organization. Structure-attractors as future
states, the forms exist as “collapsed” or are predetermined.
These are properties of the corresponding nonlinear system.
Patterns of self-organization and evolution are available
to the processes of evolution. Attractors take the form of
a “memory of the future”, “the mention of forthcoming
activity.” Attempts to build an organization that go beyond
the sphere of attraction (“cone” of the attractor), fail. All
that does not correspond to structures- attractors, doomed to
failure. The history of mankind can be seen as the history
of the development of different forms of cooperation, that
is, associations of people based on interests to achieve a
common goal. If the factors that affect the organization
of society, are in harmony with the self-organization,
correspond to the general or at least to corporate people’s
interests, then this is an additional factor in the progress
of society. This applies to political and religious ideology
as the basis of logical-semantic integration of religiouspolitical space of Ukraine.
So, we come to the conclusion that the concept of selforganization of the religious-political space, despite its
incompleteness and insufficient study, yet gives a clue to
the solution of questions of particular management system.
The essence of the control of religious-political space of
Ukraine lies in the correct initiation of the desired social,
political and religious communities and society trends in
the self-development of the system. This approach for the
management of religious-political space has a universal
value. Resonance effect on a system is not perceived
as conformism and promotes its development. In fact,
important is not the strength and duration of resonance
effect, but its right natural-social spatial and temporal
organization, topological agreement with its own forces.
There is need to awareness of conditions for detection of
internal chaos, maximum expansion of the search field,
trimming the main and secondary.
The main directions of further research are:
clarification of the concept of the process and principles
of changes in the religious-political space (fluctuations of
religious and political systems); value-cultural determinants
of religious-political space; detailing the causes and
mechanisms of the relationship of religious and political
space as a perspective direction of development of this
perspective within interdisciplinary research of social
philosophy, religious studies and political science.
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Основні принципи управління релігійно-політичним
простором України
У
статті
здійснено
теоретико-методологічне
обґрунтування
основних принципів та видів управління релігійно-політичним простором
України як складної, великої, відкритої, динамічної соціальної системи,
що саморозвивається. Відповідно до цього наведено положення загальної
теорії управління складними соціальними динамічними системами та
охарактеризовано види і механізми управління, в тому числі ті, що
використовуються для управління функціонуванням релігії та політики в
соціумі. Обґрунтовано, що сутність процесу управління релігійно-політичним
простором України полягає у правильному ініціюванні бажаних щодо
соціальних та релігійних спільнот, суспільства тенденцій саморозвитку цієї
системи. Такий підхід щодо управління релігійно-політичним простором має
універсальне значення. Запропоновано способи управління релігійно-політичним
простором України за результатами методологічного забезпечення
вдосконалення управління організаційними системами в невизначених
середовищах.
Ключові слова: релігійно-політичний простір, функціонування релігії
в соціумі, загальна теорія управління складними соціальними динамічними
системами, синергетика, принципи управління релігійно-політичним простором.
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Особливості розвитку туризму
в контексті інтенсифікації
міжкультурних комунікацій
Досліджується вплив глобалізації та інформаційної революцію на
розвиток сучасного туризму; автор стверджує, що XX століття позначене
надзвичайно швидким розвитком міжнародного туризму. За останні
десятиліття він набрав масового характеру. Цьому сприяли як певні об’єктивні
фактори (зокрема, підвищення життєвого рівня в багатьох країнах), так і
діяльність міжнародних, регіональних і національних туристських організацій,
які домагаються від держав забезпечення більшого доступу до туризму для
різних верств населення; таке зростання контактів між людьми різних культур
і уподобань не може істотно не позначитись на розвитку сучасного світового
співтовариства, зокрема на розвитку його культури. Міжнародний туризм,
безумовно, сприяє процесу взаємодії культур різних регіонів і народів світу,
взаємозбагаченню культур, формуванню загальнолюдської культури. На жаль,
саме такій ролі туризму приділяється дуже мало уваги.
Ключові слова: людина, культура, туризм, глобалізація, міжнародні
комунікації, освіта, комунікативні компетенції.

Розгляд туризму в аспекті комунікації культур
вимагає з’ясування складних питань, а саме –
особливості й перспективи розвитку людської культури,
освіти і самого людства. Відомо, що навколо цих
питань стикаються різні концепції та підходи щодо
їх вирішення. Серед них є і такі, які заперечують
взаємодію і взаємовпливи культур, визнають неми
нучість постійних непримиренних конфліктів між ними
і, виходячи з цього, пророкують невідворотність гло
бальних конфліктів на культурно–релігійній основі [6].
Міжкультурна комунікація – спілкування, що
здійснюється на умовах настільки значних культурно
обумовлених відмінностей, які істотно впливають
на вдачу чи невдачу комунікативної події. Під
комунікативною компетенцією розуміють знання вико
ристовуваних під час комунікації символьних систем і
принципів комунікативної взаємодії.
У сучасному суспільстві туризм є однією із
складових життя людей. Він не тільки допомагає
відпочити, а й дає змогу культурно збагатитися
та дізнатися багато нового і цікавого: відкриває
перед туристами нові можливості спілкування з
представниками різних етносів і культур, показує не
тільки культуру країни, а й дає можливість долучитися
до її історії, традицій, звичаїв.
В’їзний туризм на сьогодні став головним чинником
розвитку міжкультурної комунікації. Розширення
кордонів і відкриття нових можливостей сприяє
ефективній взаємодії представників різних культур.
У зв’язку з цим питання міжкультурної комунікації
набуває надзвичайної актуальності.
Уперше проблеми цього наукового напряму були
позначені історичною школою Ф. Боаса на межі ХІХ–
ХХ століть. З ім’ям Боаса пов’язані ідеї, які настільки
важливі в розвитку міжкультурної комунікації,
що вимагають поваги і толерантності за нормами,
цінностями і типами поведінки інших культур. Термін
міжкультурна комунікація був уперше запропонований
у 1954 р. Д. Трагером і Е. Холом. Завдяки Е. Холлу
міжкультурна комунікація стала не тільки предметом
наукових пошуків, але й самостійною навчальною
дисципліною в багатьох вишах.
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Кожен хоча б раз у житті був туристом, тобто
подорожував. Щоб стати туристом, не обов’язково їхати
за кордон. Відпочинок від буденного, сірого життя –
ось основна мета туризму. А ще можна дізнатися так
багато нового й корисного, що може знадобитися
у майбутньому або ж просто підвищити загальний
інтелектуальний рівень.
Щоб подорожувати теренами України, не потрібно
докладати багато зусиль і грошей. Специфікою України,
яка відсутня у більшості європейських країн, є так
звані мультиландшафтність, мультикультурність і
мультикліматичність. Тобто наявність на рівні однієї
державної території суттєво відмінних типів ландшафтів
(від степу і лісостепу до гір і примор’я), різних
культурних, поведінкових, ментальних і фольклорних
традицій у регіонах, які історично складалися в межах
різноманітних державно–політичних утворень (від
західно– і східноєвропейських до азійських), досить
суттєва відмінність наявних кліматичних зон.
Подібну універсалізацію туристичних пропозицій
можуть забезпечити тільки лічені держави у світі, які
до того ж займають гігантські території (порівняно з
Україною та більшістю інших країн світу), – США,
Канада, Росія.
У результаті пересічний турист, перебуваючи в
межах однієї держави, має змогу отримати спектр
різноманітного відпочинку (від оздоровчого до пізна
вального), який в іншому випадку потребував би
мандрів по декількох країнах. Звичайно, це є ґрунтовним
фактором у плані фінансової економії та часу.
Єдиною вимогою у цьому випадку є при збереженні
мультирізноманіття забезпечення уніфікації та стандар
тизації сервісу.
Усе більш популярним у світі стає зелений (і,
зокрема, сільський) туризм. Цей, давно відомий як
сільським господарям, так і відпочиваючим, вид туризму
відроджується у нас на нових засадах. Сьогодні значна
кількість сільських господарів готова прийняти гостей
у своїх садибах. Туристів приваблює до них зручна
система поселення, сучасне обладнання приватних
пансіонатів, близькість до природи, співвідношення
ціна / якість, гостинність та домашня атмосфера при
організації відпочинку і, звичайно, чудові страви
національної кухні. Дружня сімейна обстановка та
затишок можуть тільки приваблювати туристів, які
прагнуть комфорту, та мандрівників, які бажають
віч–на–віч поспілкуватися з місцевим населенням на
теми, пов’язані з історією краю (хто може розповісти
про певні події краще, ніж безпосередні учасники цих
подій?).
Українське село має багатющу історико–архітек
турну спадщину, культуру, самобутній побут, самою
природою даровані мальовничі ландшафти та значні
лікувально–рекреаційні ресурси. Водночас гострою
проблемою для багатьох сіл є брак робочих місць,
зростаючий надлишок робочої сили, вивільненої із
сільськогосподарського виробництва. Враховуючи від
сутність потрібних капіталовкладень для створення
нових робочих місць, більше уваги варто приділяти
галузям, які не потребують для свого розвитку великих
коштів.
До таких галузей відноситься і сільський зелений
туризм, який починає досить активно практикуватися в
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Україні. Адже в селах, які мають відповідну рекреаційну
базу, завжди було багато відпочиваючого міського
населення. Найпопулярнішими для відпочинку є села
біля морів, річок та в гірських районах.
Існує три різновидності нинішнього зеленого
туризму в Україні.
По–перше, агротуризм – вид сільського зеленого
туризму, як пізнавального, так і відпочинкового харак
теру, пов’язаний з використанням підсобних господарств
населення або земель сільськогосподарських під
приємств, які тимчасово не використовуються в
аграрній сфері. Цей вид може не мати обмежень щодо
навантаження на територію і регламентування видів
розважального відпочинку.
По–друге, відпочинковий (відпочинок на селі).
Базою його розвитку є капітальний житловий фонд у
садибах господарів та наявні природні, рекреаційні,
історико–архітектурні, культурно–побутові й інші
надбання тієї чи іншої місцевості.
По–третє, це екотуризм – науково–пізнавальний вид
сільського зеленого туризму, характерний для сільських
місцевостей і сіл, розташованих у межах територій
національних парків, заповідних зон, природних парків
тощо, де передбачено відповідні обмеження щодо
навантажень на територію та регламентовано види
розважального відпочинку.
Головною фігурою у забезпеченні функціонування
зазначених видів туризму, в організації відпочинку
на селі виступає сільська родина, яка надає житло,
забезпечує харчуванням і знайомить з особливостями
сільської місцевості. Сьогодні формується розуміння
сільського зеленого туризму як специфічної форми
відпочинку на селі з широкою можливістю використання
природного, матеріального і культурного потенціалу
регіону. Сільський зелений туризм у більшості країн
розглядається як невід’ємна складова частина комплекс
ного соціально–економічного розвитку села та як один із
засобів вирішення багатьох сільських проблем.
Враховуючи те, що в умовах загальноекономічної
кризи економічні і соціальні проблеми села надзвичайно
загострилися, широке розповсюдження і розвиток
сільського зеленого туризму є особливо бажаними.
Позитивний вплив сільського зеленого туризму на
вирішення соціально–економічних проблем села полягає
передусім у тому, що він розширює сферу зайнятості
сільського населення, особливо жінок, і дає селянам
додатковий заробіток; розширює можливості зайнятості
сільського господаря не тільки у виробничій сфері, але
й у сфері обслуговування. При певному нагромадженні
числа відпочиваючих з’являється потреба в задоволенні
їх різноманітних запитів, а це, своєю чергою, стимулює
розвиток сфери послуг: транспортних, зв’язку, торгівлі,
служби побуту, відпочинково–розважальних та інших.
Особливо сприятливі умови для розвитку сільського
зеленого туризму створюються на територіях націо
нальних і ландшафтних парків, де існує можливість
поєднати повноцінний відпочинок із пізнаванням
природничого та історико–культурного потенціалу
регіону. Важливим результатом розвитку сільського
зеленого туризму є розширення можливостей реалізації
продукції особистого підсобного господарства, причому
реалізації її на місці і не як сільськогосподарської
сировини, а як готових продуктів харчування після
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відповідної обробки і приготування. Досвід показує, що
ті сім’ї, які приймають відпочиваючих, удосконалюють
і структуру посівів на присадибних ділянках з
урахуванням потреб гостей, розширюють асортимент
овочевих культур, фруктових дерев, ягідників тощо;
розвивають і урізноманітнюють присадибне тварин
ництво, заводять тепличне господарство.
Розвиток сільського зеленого туризму спонукає
до
покращення
благоустрою
сільських
садиб,
вулиць, у цілому сіл; стимулює розвиток соціальної
інфраструктури. Звичайно, на перших порах приймання
і обслуговування відпочиваючих відбувається на базі
існуючого житлового фонду з використанням місцевих
рекреаційних та інфраструктурних ресурсів. Але з
певним надходженням коштів від цієї діяльності ті,
хто нею займається, починають робити вкладення у
поліпшення комунального облаштування житла, вулиць;
об’єднаними зусиллями добиваються зміни на краще
сфери обслуговування. А це одночасно й вагомий
внесок у розвиток села. Прикладом може бути створення
місцевих осередків Спілки розвитку сільського зеленого
туризму в Чернівецькій області або районних об’єднань
громадян, зацікавлених у розвитку інфраструктури для
сільського зеленого туризму тощо.
Суттєву роль відіграє розвиток сільського зеленого
туризму в підвищенні культурно–освітнього рівня
сільського населення. Готуючись приймати і обслуго
вувати відпочиваючих, члени селянських родин мимо
волі змушені поповнювати свої знання з ведення
домашнього господарства, гігієни і санітарії, приготу
вання їжі тощо, а спілкування з гостями розширює їх
кругозір, дає змогу зав’язати нові знайомства.
В Україні тепер через мережу Спілки сприяння
розвитку сільського зеленого туризму господарі
пропонують понад 5000 ліжко–місць. Враховуючи,
що середньорічна завантаженість становить майже
40%, можна підрахувати, що мінімально у сфері СЗТ
в Україні відпочиває понад 700 000 туристів. Але це,
зазначають фахівці, найскромніші підрахунки.
На сьогодні ринок послуг зеленого туризму в Україні
має низку недоліків, які доведеться вирішувати вже
найближчим часом, якщо Україна планує подальшу
євроінтеграцію. До таких проблем відносяться насам
перед нестача кваліфікованих кадрів, прогалини в
системі податкового законодавства, недостатня кількість
спеціальних навчальних закладів для підготовки
спеціалістів, низькосортність рекламних матеріалів. Для
забезпечення належної якості послуг, які надаються
сільськими господарями, на сьогодні особливо гостро
постала проблема створення групи спеціалістів–трене
рів, що могли б перетворити селянина–початківця на
господаря агросадиби, послуги якого задовольнятимуть
смак найвибагливішого клієнта.
На сьогодні проблем дуже багато. Головні з них:
оподаткування сільських господарів, адже навіть Закон
України «Про особисте селянське господарство», у
якому вперше із законодавчих актів дозволено відкрито
займатися цим видом діяльності, не вирішує цієї
проблеми. Другою важливою проблемою є відсутність
реального доступу до дешевих кредитних ресурсів, які
можна спрямувати на покращення умов для прийому
туристів. Третя проблема полягає у відсутності
комплексного навчання господарів–власників садиб.
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Адже господар, який приймає туристів, повинен
володіти уміннями та навичками, які притаманні
представникам понад 15 професій.
Крім того, досі залишаються невирішеними питання
із упровадження системи підготовки профільних
фахівців, навчання і перекваліфікації сільських
господарів, незайнятого сільського населення. В
Україні не працює жодна стала група тренерів, яка
б на постійній основі здійснювала профільне повне
консультування, супровід та навчання зацікавлених
осіб. Відповідно не створено й жодного постійно
діючого інформаційно–тренінгового центру, до якого
міг би звернутися пересічний селянин і отримати всю
необхідну інформацію. Натомість, зараз в Україні маємо
значну кількість господарів, які працюють, не маючи
спеціальних навичок, як вони самі кажуть, «інтуїтивно»,
а також кілька професійних тренерів.
Розглядаючи питання підготовки кадрів, слід також
звернути особливу увагу і на рівень інформаційно–
методичного забезпечення підготовки цих кадрів. На
сьогодні існуюча в Україні інформаційно–методична
база характеризується, по–перше, тим, що є недостатньо
комплексною, тобто не охоплює і не розкриває зміст
усіх компонентів діяльності в цій сфері, по–друге,
носить переважно теоретичний характер і є недостатньо
орієнтованою на практичні аспекти господарювання.
Зазначений рівень інформаційно–методичної бази
не дозволяє господарям оперативно реагувати й
адаптуватися до нових економічних умов.
Однією із суттєвих перепон на шляху більш
ефективного просування ідеї сільського зеленого
туризму серед потенційних туристів є відсутність
професійно розробленої маркетингової та рекламної
стратегії. Значна кількість існуючих туристичних
маршрутів–продуктів розроблялась за повної відсутності
інформації про те, чого хоче той, заради кого це все і
створювалось, зокрема, – потенційний клієнт. Звідси
проблеми, пов’язані з реалізацією значної кількості
туристичних продуктів, що не користуються попитом.
На особливу увагу заслуговує якість інформаційно–
рекламних матеріалів, що пропагують відпочинок
в українському селі. Так, більшість організацій,
які випускають друковану продукцію, займаються
розробкою цих матеріалів самостійно, не залучаючи
профільних спеціалістів. При цьому вони, як
правило, використовують аматорські фотографії і не
дуже переймаються якістю паперу, на якому це все
друкується. У результаті маємо друковану продукцію,
що може використовуватись виключно для внутрішніх
потреб організації, але ні в якому разі не може
виступати самостійним рекламним продуктом, що
претендує на залучення навіть не дуже вимогливих
клієнтів.
Нині, звичайно, кількість і якість послуг, що
надаються власниками приватних садиб туристам,
однозначно зросла. Цей вид відпочинку користується
попитом, оскільки перелік послуг не поступається тим,
які надаються на туристичних базах, пансіонатах і т.д.
Серед проблем галузі бачу потребу ввести податкові
пільги на цей вид діяльності, збільшити кількість
кваліфікованих кадрів. Адже не слід приховувати той
факт, що дуже часто гості скаржаться на якість їхнього
обслуговування.
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Вирішити кадрову проблему можуть і спеціалізовані
освітні заклади, які є в Україні. Спеціалісти з туризму
повинні знати не тільки свою вузьку галузь, а й історію
власного краю.
Ми приходимо до розуміння, що треба гарантувати
безпеку як туристам, так і сільському населенню, яке
надає послуги зеленого туризму. А це значить, що
зелений туризм з категорії любительського туризму
поволі переходить до більш вагової – професійної.
Підтвердженням наявності цього «перехідного»
процесу може служити такий факт – має бути введена
державна система стандартизації місць розміщення.
Паралельно буде запроваджено й систему стандартизації
місць розміщення, розроблену Спілкою сприяння
розвитку сільського зеленого туризму, порівняно з
державною, її вимоги будуть набагато жорсткішими.
Щоб прискорити процес переходу зеленого туризму
до категорії професійного, слід понад усе визнати його
бізнесом. І, як будь–який інший бізнес, допустити
зелений туризм до кредитних ресурсів, що значно
прискорить його розвиток. Адже в країнах ЄС сьогодні
про сільський зелений туризм говорять як про бізнес.
Вони мають майже 500 об’єктів сільського туризму,
який нараховує майже 2 млн. ліжко–місць. Нарешті,
необхідно визначити правовий статус сільського
господаря, який надає послуги зеленого туризму.
Дотепер цей статус для багатьох сільських жителів,
які приймають у себе на відпочинок городян, усе ще
залишається нездійсненою мрією.
Співпраця зеленого туризму з туристичними
компаніями залишає бажати кращого. Причина – у
гонитві за надприбутками, адже туристичні компанії
значно підвищують ціни на послуги зеленого туризму,
роблячи їх у такий спосіб недоступними для багатьох
потенційних клієнтів. Єдиний можливий вихід –
українська туристична індустрія повинна працювати
злагоджено, і в ній свої місця мають посісти як
туристичні компанії, так і господарі «зелених» садиб.
В Україні поки що спонтанно і все ж почав
розвиватися внутрішній туризм. Багато хто із співвіт
чизників, поїздивши по європейських країнах,
побувавши в Туреччині, Єгипті та в інших державах,
відчув потребу в національному туристичному продукті.
Підвищений інтерес до України демонструють і грома
дяни інших країн. Вони хочуть пізнати особливості
національної культури, національні традиції, що
переважно збереглися в сільській місцевості. Зрештою,
вони прагнуть екзотики. Задовольнити цей інтерес
здатні туристичні компанії. Бо вони знаються на
особливостях цього бізнесу, уміють його організовувати
та впроваджувати в життя. До того ж, туристичні
фірми спроможні забезпечити зеленому туризму
широкомасштабну рекламну кампанію. А інакше хто
дізнається про його реальні можливості?
Також слід зазначити, що, як і в будь–якому виді
туризму, у зеленому також має діяти страхова система.
Це дасть змогу убезпечити туристів від багатьох
ризиків – від хвороби, можливого харчового отруєння,
пошкоджень унаслідок верхової їзди на конях тощо.
А ще на зелений туризм мусить звернути свою увагу
держава. Дотепер він розвивається без її підтримки.
Ми повинні думати про ефективний бізнес, про
історію, про культуру і про відродження як регіонів,
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так і села. І в цьому сенсі зелений туризм є просто
знахідкою.
Якщо розглядати зелений туризм з позиції західних
країн, то тут не можна бути однозначним. Цей вид
бізнесу дуже розвивається у Словаччині, Чорногорії,
Хорватії та ін. Проте в більш розвинутих державах
популярним є зовсім інший вид туристичного бізнесу –
time sher – здача цілого будинку в оренду. Характерною
рисою time sher є те, що угода між господарем будинку
і тим, хто його винаймає, часто укладається на
довготривалий період, навіть на десятиліття. Ця риса
якісно відрізняє його від звичайного зеленого туризму.
Зараз зелений туризм в Україні набирає дуже
великих обертів. Проте до належного рівня ще дуже
далеко. Потрібно впорядкувати і систематизувати
ці послуги за різними критеріями, створити нові
каталоги і належним чином їх обновлювати, провести
сертифікацію на законодавчому рівні. За кордоном
зелений туризм є більш систематизований, бо цими
питаннями займаються туристичні фірми, а не окремі
громадяни, які поки що не мають навичок роботи
в цьому бізнесі.
Попит на якісний сільський зелений туризм
зростатиме. Але тільки на якісний, бо на туристичному
ринку діє неписане правило: турист не поїде
відпочивати у ті умови, які є гіршими, ніж у нього
вдома. А якщо й поїде, то не буде задоволений таким
відпочинком. Звичайно, як і в кожного правила, тут
є винятки. Та ці винятки – 5–10% від усього ринку
споживачів. Тому для провадження успішного бізнесу
потрібно орієнтуватися на тих 90%, які становлять
основну масу споживачів. У Європі ринок сільського
зеленого туризму становить 30–35%. Кінцеві споживачі
можуть очікувати збільшення кількості сучасних
закладів розміщення, підвищення рівня послуг, розвиток
атракційної складової, яка зараз не відповідає вимогам.
Швидкий розвиток цього виду туризму та піднесення
його до рівня кращих світових зразків є можливим
тільки за умови державної підтримки.
Культурні контакти, взаємовпливи різних культур,
як свідчить історичний досвід, також важливі для
їхнього розвитку. Між культурами не існує непрохідної
стіни. Багато дослідників історії людства зазначає, що,
незважаючи на істотні відмінності між культурами
різних народів, вони виростають з одного і того ж
коріння, подібні за своєю суттю і призначенням, як
способи людської діяльності, засоби регулювання,
збереження, відтворення і розвитку суспільного життя.
Філософи–культурологи висловлювали думку про
єдність людського роду, виявляли певні спільні риси
в культурах різних народів, спільні закономірності в їх
розвитку.
У налагодженні культурних контактів між народами
істотну роль відіграє туризм, який являє собою
безпосереднє широкомасштабне спілкування між
звичайними громадянами різних країн, а також між
діячами науки, представниками культури. Особливо
це стосується культурного і наукового туризму.
Спілкування як соціальне явище виконує багато
функцій, зокрема, воно є важливим фактором суспільної
інтеграції. Міжнародний туризм, у якому беруть
участь мільйони людей різних народів і націй, сприяє
взаємопізнанню і взаєморозумінню, утвердженню довіри
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народів між собою. А довіра є необхідною запорукою
різнобічних, взаємокорисних зв’язків, у тому числі і у
сфері культури. А. Швейцер зазначив, що довіра в будь–
якій справі є тим першочерговим обіговим капіталом,
без якого не може обійтись жодна справа. Вона здатна
забезпечити умови для процвітання в усіх сферах [3,
с. 36].
Слід зазначити, що найважливіші документи з
туризму, прийняті ВТО або за її участю, орієнтують
туристів на такі контакти, які б сприяли справжньому
спілкуванню, заснованому на взаєморозумінні і
взаємодовірі. Це стосується Манільської декларації зі
світового туризму (1980), документа Акапулько (1982),
Хартії туризму і Кодексу туриста (1985), Гаазької
декларації з питань туризму (1989), Монреальської
декларації (1996), Глобального етичного кодексу з
туризму (1999) та ін. У цих документах наголошується
необхідність
толерантних
форм
спілкування
з
населенням країн перебування і населення з прибулими
туристами. Важливим завданням туризму вважається
досягнення більш високого рівня поваги і довіри між
усіма народами. Зокрема, у документі Акапулько зазна
чається, що туризм повинен сприяти духу справед
ливості, гармонії і поваги між народами і пізнанням
світу [2, с. 77].
У Хартії туризму державам рекомендовано сприяти
зростанню туристської свідомості і контактам відвіду
вачів з місцевим населенням з метою поліпшення
взаєморозуміння і взаємного збагачення, сприяти
інформуванню туристів з метою створення умов для
розуміння звичаїв місцевого населення в місцях туризму
і тимчасового перебування. Водночас, як зазначено в
документі, приймаючи туристів, країни та їх населення
мають право чекати від туристів розуміння і поваги
до їх звичаїв, релігій й інших сторін їхньої культури.
У Кодексі туриста зазначається, що турист повинен
бути сприйнятливим до культури місцевого населення,
утримуватись від підкреслювання економічних, соціаль
них і культурних відмінностей, існуючих між туристами
і місцевим населенням [2, с. 77].
Загальними принципами, якими керується міжна
родний туризм, є такі: визнання рівних прав народів
у визначенні своєї долі, визначення самобутності
культур і повага до моральних цінностей народів, право
людини на повагу до її гідності та індивідуальності.
Указані принципи і вимоги, затверджені у практиці
міжнародного туризму, пронизані духом справжнього
гуманізму і демократизму, вони є основою для
налагодження діалогу культур під час безпосереднього
спілкування туристів з населенням.
У взаємодії, взаємовпливі і взаємозбагаченні
культур істотну роль відіграють міжнародні туристські
організації, які сприяють безпосереднім контактам
представників культури різних країн світу. До таких
організацій, зокрема, належать Міжнародна академія
туризму, Міжнародна асоціація наукових експертів у
галузі туризму, Міжнародна федерація журналістів і
письменників з туризму.
Отже, туризм дає поштовх до розвитку міжкуль
турних комунікацій та обміну інформацією між
туристами, а також поглибленому вивченню їх
поглядів на життя, традиції, звичаї, історію, вірування.
Сприяє вивченню як мови тієї чи іншої країни, так
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і невербальних засобів спілкування. Туризм сприяє
утвердження авторитету загальнолюдських цінностей,
глобального громадянського суспільства.
Визначально початковою для ідей громадянської
демократії та соціальної справедливості є ідея індиві
дуальної особистої свободи, захищеної юридичним
правом. Ідея фундаментальної свободи людини, як
наділеного невід’ємними правами громадянина, утво
рюється паралельно Великою Французькою революцією
та англійським лібералізмом і реалізована ними у
конституційній, правовій та парламентській системах [4,
s. 312].
Різноманітні громадянсько–демократичні вчення,
незважаючи на певні ідейні розбіжності між собою,
однозначно вказують на необхідність доповнення
цінності індивідуальної свободи настільки ж фунда
ментальними цінностями соціальної справедливості
та міжлюдської солідарності. Економічна нерівність,
соціальне гноблення за наявності формально–юри
дичних свобод та національної державності, згідно з
громадянською демократією, постають руйнівними
факторами щодо останніх, стимулюючи міжкласову
ворожнечу і розпад нації на ворогуючі станові
угрупування, оскільки держава, яка не забезпечує
рівного захисту усієї сукупності прав, не репрезентує у
своїй діяльності інтереси більшості наявних соціальних
груп, не може бути консолідуючим суспільним та
національним фактором.
Жодна людина не народжується з наперед
визначеною причетністю до певної нації або держави і
вродженою підозрою та ворожістю до інших. Коріння
ксенофобського націоналізму, нетерпимості і, навпаки,
толерантності і взаєморозуміння задаються «культурною
програмою» суспільства. Розквіт ксенофобії, світо
глядної нетерпимості та національної мегаломанії
обов’язково призводять до маніпулювання масами за
рахунок корисливого підігрівання з боку правлячих
кланів не в міру роздутій «національній гордості».
У тоталітарній державі, орієнтованій на конформізм,
боротьба з усім інакшим, такі людські якості, як
«відмова від усілякої жорстокості, клановості, непокора
тиранії більшості, чутлива інтелігентність, – здаються
асоціальними та непатріотичними» [5, s. 11].
Громадянська демократія констатує, що свобода
окремої людини має такі спільноти і зберігається доти,
доки вона не заперечує і не стоїть на заваді свободи
інших. Водночас свобода, що не супроводжується
солідарністю, розумінням взаємозалежності добробуту
кожного від благоустрою іншого, урешті–решт,
перетворюється на руйнівне явище індивідуального
егоїзму, тотального панування нічим не обмеженого
індивідуально–приватного інтересу над суспільним.
Громадянська демократія націотворчості є реальною
альтернативою як тоталітарності олігархічного колек
тивізму державно–бюрократичного «соціалізму», так і
безмежному егоїстичному індивідуалізму ліберальних
систем. У суспільному співжитті громадянська демо
кратія вважає головною ситуацію компромісу як між
окремими індивідами, суспільними групами, так і у
відносинах суспільства та особи. Саме терпимість до
думок та ідей іншої людини, спільна взаємоповага
та взаємопідтримка допомагає уникнути розбрату
як в індивідуальних міжлюдських стосунках, так і в
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суспільстві. Сутністю солідарності є насамперед ідеї
примирення, прощення, пошук того, що об’єднує, а
не розділяє людей. Вона не може існувати лише як
«кишенькова» солідарність певного класу, партії чи
угруповання, бо це вже – кланова корпоративність.
Обов’язковою умовою існування і розвитку свободи,
солідарності та справедливості, згідно з концепцією
громадянської націотворчості, є демократія – реальна
участь народу в управлінні суспільством і державою.
Античні греки, засновники демократії, виділяли три
базових принципи її існування. Це: рівність усіх перед
законом, рівність прав для усіх громадян виконувати
державні функції та свобода слова для усіх громадян.
Демократія як політичне втілення суспільної волі
передбачає суцільне залучення народу до вирішення
суспільно–політичних проблем, спільне формування
політичних цінностей та політичної культури. За своєю
суттю вона протистоїть закріпленню сфери політичного
управління за певною групою, є запереченням
деполітизації народу. «Громадянин» у демократичній
традиції визначально мислиться як феномен, нерозривно
пов’язаний з феноменом нації, укорінений у її історії,
сучасному та майбутньому. На відміну від автономного,
неполітизованого індивідуума, громадянин є частиною
народного цілого, поєднаним з ним соціальною,
політичною та культурно–духовною традицією. Таким
чином, демократія – це не лише форма державного
устрою, а і факт співучасті нації у діяльності держави.
Стосовно різного роду меншин громадянське плюра
лістичне суспільство, побудоване за демократичними
принципами, очікує від них готовності засвоїти
культуру, у тому числі політичну, їхньої нової
батьківщини, не відмовляючись при цьому від
культурних форм, у яких вони зростали. Меншини
обов’язково повинні сприймати засади громадянського
суспільства і сформованих ним правової системи
та політичної культури. Тобто очікується готовність
і здатність виступити членами даного історичного
співтовариства, його минулого та майбутнього, форм
його життя та інститутів, у межах яких мислять і діють
його члени. Це вимога визнання мови та культури
і вимога визнання тих інститутів суспільства, які
сприяють формуванню та відтворенню громадян.
Ідентичність
громадсько–політичної
спільноти,
на яку не повинні зазіхати меншини, тримається
передусім на вкорінених у політичній культурі правових
принципах, а не на особливій етнічній формі життя.
Форма функціонування будь–яких меншин повинна
збігатися з принципами функціонування суспільства.
У державах, які самовизначаються за національно
етнічною ознакою і ставлять інтереси корінної нації
вище інтересів особистості, немає місця ні для
демократії, ні для права. Тоталітаризм народжується
тоді, коли в побудові державності за основу береться
виключно національна або класова ознаки. Якщо щось
і врятувало Європу від усезагального тоталітаризму,
так це перемога громадянського, демократичного і
правового начала над етнонаціональним, класовим,
корпоративно–груповим, усвідомлення наднаціональної
цінності демократії як умови для сталого націотворення
та суспільно вагомої державності.
Будь–які масштабні та глобальні проекти аж нічого
не варті, якщо вони не враховують інтереси кожної
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людини. Адже «народ», «нація», «спільнота» – це не
якісь абстрактні величини. Вони складаються з окремих
особистостей, і їхні радість та горе, щастя та відчай
обов’язково відображаються і на загальносуспільному
рівні. Для нації є згубним шлях дегуманізації,
тотального одержавлення людини, яке перетворює її на
засіб для побудови того чи іншого типу держави. Мета,
задля якої є виправданими будь–які засоби, завжди
протистоїть людяності та розвитку особистості, тобто
тим факторам, без яких неможлива національна єдність.
Найкраща національна ідея – це побудова такої держави,
яка б несла щастя та добробут кожній людині, де
кожен мав би найширші можливості для саморозвитку.
Україна – це не якийсь політичний режим чи етнічна
спільнота. Це насамперед Батьківщина, яка надає
можливість людині гідно жити та розвиватися.
Громадянська демократія сповідує патріотизм,
який є відчуттям відповідальності за власну свободу й
обов’язково передбачає вільне мислення людини.
У зв’язку з цим важливим чинником є перетворення
людини з підданого певного державного устрою на
реального учасника політичного співтовариства. Стан
громадянина фіксує демократичні права людини.
Політичне співтовариство нації знаходить своє правове
відображення у тому, що кожен у своїй недоторканності
повинен знайти рівний захист і рівну повагу до себе як
до особистості, незалежно від етнічної чи культурної
приналежності, а саме як громадянин, тобто як член
суспільно–політичної спільноти. У традиції європейської
культури та цивілізації це пов’язано з утвердженням
права як механізму здійснення демократичної влади,
як сукупності норм, що регулюють соціальне життя.
Громадянсько легітимізоване право формує вільний
характер людської свободи і дії, водночас обмежуючи
егоїстичну та колективістську сваволю. Громадянсько–
правові норми в державі повинні складатися у
результаті компромісу та консенсусу між різними
зацікавленими групами, що забезпечить життєвість
суспільства та унеможливить деструктивні прояви.
Вільним та демократичним є те суспільство, у якому
усі громадсько–політичні та культурні традиції мають
рівні права та вільний доступ до влади. Водночас таке
суспільство виключає надмірний тиск з боку якої–небудь
однієї традиції чи групи, не надаючи нікому особливого
привілейованого місця в суспільстві та пріоритетного
доступу до влади [1, с. 10]. Таке суспільство об’єднане
тим, що громадяни регламентують своє спільне життя
відповідно до тих принципів, котрі, оскільки вони
засновуються на рівних інтересах кожного, можуть
знайти обґрунтоване схвалення всіх. Воно структуроване
відносинами взаємного визнання, у яких кожен може
розраховувати на повагу до себе як вільний і рівний з
боку всіх.
Ця модель виходить з того, що сучасна держава –
це демократія обговорення, компромісу та консенсусу,
що людина готова до усвідомлення себе громадянином.
Тобто від тих, хто відносить себе до даної нації,
очікується готовність і здатність виступити членами
даного політичного співтовариства, його минулого
та майбутнього, форм його інститутів, у межах яких
мислять та діють його члени. Це вимога визнання
мови, культури, цінностей та інститутів суспільства, які
сприяють формуванню та відтворенню громадян. Таким
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чином, ідентичність громадсько–політичної спільноти
тримається насамперед на вкорінених в політичній
культурі етично–правових принципах, а не на особливій
етнічній формі життя.
Світова демократія розглядає громадянську і
соціально–політичну ідентичність як основний націо– та
державотворчий фактор. Ліберальний підхід основного
значення надає принципу індивідуальної свободи
навзамін принципам справедливості і солідарності,
комуністи, навпаки, прагнуть створити суспільну та
національну єдність завдяки утвердженню принципів
рівності та справедливості за рахунок обмеження
свободи, що в обох випадках, врешті–решт, руйнує
суспільну та національну солідарність. Єдність нації
можлива лише в громадянському суспільстві, яке
керується демократичними принципами. Нація розгля
дається насамперед як політична спільнота, об’єднана
спільними політичними цінностями, нормами та
культурою, збереженням національної єдності згідно
з цими принципами є поєднання у державній політиці
базових громадянсько–демократичних цінностей сво
боди, справедливості, солідарності. Ці цінності мають
однакове фундаментальне значення і нерозривно взаємо
пов’язані. Згідно з концепцією громадянської демократії,
нація як політичне ціле остаточно формується лише за
умови ефективного функціонування демократії, оскільки
саме вона у всіх своїх різновидах (як політичних.
так і виробничих) є необхідною основою створення
і розвитку громадянського суспільства, формування
в ньому широкої системи соціально–політичних
взаємозв’язків, що цементують національну єдність.
Отже, у статті розглянуто позитивний вплив туризму
на розвиток суспільства та його значення:
– політичне – як фактора миру та співдружності;
– економічне – як джерела одержання прибутків,
надходження коштів, збільшення валового національного
продукту, стимулу розвитку багатьох суміжних галузей
господарства, створення робочих місць і розбудови
регіональних економік;
– культурно–виховне – як одного із засобів підне
сення культурного рівня людини й суспільства в цілому,
духовного збагачення, збереження історичної пам’яті
народу та його культурного спадку;
– соціально–демографічне – як фактора оздоровлен
ня суспільства, продовження активного життя людини
тощо.
Тож безпосереднє спілкування представників різних
країн і культур під час туристських взаємообмінів,
діяльність міжнародних туристських організацій,
спрямована на посилення взаємокорисних культурних
зв’язків між народами, – усе це сприяє не лише
взаємозбагаченню культур, а й зближенню народів,
запобіганню конфліктів на культурно–релігійному
ґрунті, утвердженню миру.
Туризм, таким чином, є надзвичайно багатоманітним
явищем, як і багатоманітна сама діяльність людини.
Туризм виступає як основне джерело і найвищий
прояв людської свободи, потреба розвитку творчості
і сутнісних сил особистості, самопізнання себе як
суб’єкта туристичного процесу, виявлення самодіяль
ності індивіда, відтворення людини у всій її багато
манітності та розвитку міжкультурної комунікації
культур та індивідів.
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Features of tourism development in the context of intensification
of intercultural communications
The influence of globalization and the information revolution on the development
of modern tourism is studied; the author claims that the 20th century is marked by the
extremely rapid development of international tourism. Over the past decades, it has
taken on a mass character. This was facilitated both by certain objective factors (in
particular, improving the standard of living in many countries) and by the activities
of international, regional and national tourism organizations that seek from states
to provide greater access to tourism for various segments of the population; such
an increase in contacts between people of different cultures and preferences can not
significantly affect the development of the modern world community, including the
development of its culture. International tourism certainly contributes to the process of
interaction between cultures of different regions and peoples of the world, the mutual
enrichment of cultures, the formation of a universal culture. Unfortunately, this very
role of tourism is paid very little attention.
Keywords: man, culture, tourism, globalization, international communications,
education, communicative competence.

***
УДК 18:7

Дроботенко М. О.,
кандидат філософських наук, докторант кафедри
філософії, Харківський національний
педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди
(Україна, Харків), Marushka85@i.ua

Філософське консультування та психотерапія:
до методології розрізнення
Відношення між філософським консультуванням та психологічною
терапією є предметом численних дискусій в історії руху філософського
консультування. Відмінності у підходах до розуміння сутності філософського
консультування проявляються при визначенні мети філософування. Так,
філософське консультування розглядається як «вивчення життя», «пошук
мудрості», засіб уникнення психологічних проблем, «віднайдення смислів
для повсякденного життя». Розрізнення філософського консультування від
психотерапії можливе на основі декількох елементів: мети, методів, підходів
та стосунків між клієнтом та консультантом. Філософське консультування
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не є «лікувальною дисципліною», а так би мовити «навчальною», в якій клієнт є
активним учасником. Терапевтичний елемент у філософському консультуванні
стосується власних зусиль клієнта, самодослідження клієнта філософських
питань.
Ключові слова: філософія, філософське консультування, психотерапія,
мудрість, філософське дослідження, смисли.

Історичний розвиток філософії засвідчує, що з часів
своєї появи вона завжди виконувала орієнтаційну роль у
житті людини, щоб направити та збагатити повсякденне
життя. Різноманітні течії та філософські школи
спрямовували свою діяльність для допомоги людям
зрозуміти себе, своє життя, вирішувати особистісні
проблеми. Однак філософське консультування як
окремий напрямок та філософська дисципліна є
відносно молодим проблем полем. Воно виникло у
1981 році у Німеччині, а звідти поширилося на інші
країни, наприклад, Голландія, Ізраїль, Південна Африка,
США, Канада, Франція та Великобританія. Кілька
асоціацій працюють в ряді країн і вони організовують
семінари, колоквіуми та лекції, деякі також публікувати
інформаційні бюлетені та журнали. Міжнародні
конференції щодо філософського консультування
відбуваються майже щороку, і у деяких зарубіжних
університетах пропонуються курси по цій темі. Поле
явно зростає і розширюється.
Філософське консультування здійснюється на
основі унікального предмета і мети, які принципово
відрізняються від тих, які застосовуються психологічно
орієнтованою терапією. Відношення між філософським
консультуванням та психологічною терапією є
предметом численних дискусій в історії руху
філософського консультування. Було б корисним
пояснити цей пункт шляхом порівняння філософського
консультування психотерапії. Проте слід ураховувати
попередню
заувагу:
неможливо
дати
загальне
визначення, яке б точно охопило багато сотень різних
психотерапії, що існують сьогодні. Проте, загальне
сприйняття наступне: психотерапія зосереджується
на тому, що відбувається з особою у даний час, щоб
допомогти зрозуміти і / або скорегувати поведінку.
Позаяк, як і визначення сутності і призначення
філософського консультування не є однозначним.
Аналіз наукової літератури засвідчує численні підходи
до визначення сутності, мети та технологій здійснення
філософського консультування. Проте різні підходи
поділяють деякі загальні характеристики. Визначальною,
яка є спільною для всіх форм філософського
консультування, мабуть що, на відміну від в більшості
психотерапій, консультаційні сесії фокусуються на
філософуванні між радник і консультованим. Суть
полягає не у тому, що радник наближається до
консультованого з точки зору певних філософських
уявлень, наприклад екзистенціальний психотерапевт
працює з точки зору екзистенціальної філософії.
Це навряд чи буде унікальним для філософського
консультування, оскільки ясно, що багато терапевтів
здійснюють терапевтичні сесії на основі певної
терапевтичної основи, яка може розглядатися як
«філософія». Радше, філософське консультування є
відкритим філософським діалогом, який відбувається
під час сеансу. Відмінності у підходах до розуміння
сутності філософського консультування проявляються
при визначенні мети філософування. Так, філософське
консультування розглядається як «вивчення життя»,
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«пошук мудрості», засіб уникнення психологічних
проблем, «віднайдення смислів для повсякденного
життя».
Філософське консультування як вивчення життя.
Сучасне філософське консультування спрямоване на
життя Сократа, тобто життя, у якому є чесна оцінка
себе і раціональне дослідження цілей та мотивів;
у загальному, на вивчення життя [9, c. 20]. Цілі
філософського консультування, щоб допомогти клієнтам
прийти знати себе і краще зрозуміти своє життя
філософськими засобами. Це торкається питань про сенс
життя та інші екзистенційні теми. Завдання філософа
полягає у тому, щоб допомогти консультованому
відійти від вузької концепції свого життя і заохочувати
їх до нових способів осмислення себе і світу. Причина
філософування може використовуватися для отримання
саморозуміння, що кожна людина живе особистою
філософією. Людські емоції, почуття, переконання,
надії, фантазії і увесь спосіб життя зазвичай неявно
ґрунтуються на певних філософських припущеннях
або уявленнях про природу світу і життя. Інакше
кажучи, спосіб життя людини може розглядатися як
особистісна реакція на основні філософські питання,
такі як характер любові, цінність роботи, або сенс
життя [див.: 6]. Однак, хоча люди втілюють особисті
філософії через їх повсякденні відносини, вони, як
правило не інформовані про їх природу, їх основні
припущення, структуру, логіку і наслідки. Мета
філософського консультування полягає, таким чином, у
допомозі консультованим виявити та уточнити мережі
концепцій та ідей, яка лежить в основі відповідних
аспектів їхнього життя: аналіз основних концепцій, які
характеризують їхні різні погляди, виявити і вивчити
приховані припущення щодо способу життя, вивчити
концептуальні взаємозв’язки або коротше, розслідувати
філософію життя, якою живе людина. Обмежуючи себе
вивченням філософії, що уже закріплена в людині,
зосередивши увагу тільки на тому, що вже міститься
в окремих конкретних уявленнях, цей підхід не
досліджує ті домени мудрості, які далеко виходять за
межі фактичного життя людини. Таким чином, він не
розгортає нові горизонти ідей, концепцій і смислів,
спроможних подолати консультованим поточного
способу буття.
Філософське консультування як пошук мудрості
як способу буття. На думку більшості фахівців–
практиків, філософське консультування спрямоване на
концептуальні уточнення та мудрість, без застосування
пояснювальних психологічних моделей або конструкцій
психічного здоров’я. Р. Лахав уважає, що філософську
практику слід розглядати як пошук мудрості [4]. Це
ставлення, яке виражає широке розуміння життя не
тільки думки, але одночасно дії й реакції, емоції,
манеру говорити, міжособистісні відносини й увесь
спосіб життя. Важливим моментом є, що мудрість не є
ізольованою майстерністю, але способом буття. Пошук
мудрості, таким чином, є процес, який передбачає
зміну свого ставлення до життя, розвиток нової
відкритості у світі. Іншими словами вона вимагає
особистої трансформації. На думку Р. Лахава воно
спрямоване на те з чим пов’язаний первинний зміст
слова «філософія» – любов до мудрості. «ця вікова мета
мудрості майже забута у наш технологічний, який шукає
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комфорту, егоцентричний вік. Це мета філософського
консультування, як я бачу його, щоб нагадати нам
про цю важливу мету. Філософське консультування є
приватною подорожжю у світ ідей, спрямованих на
мудрість» [4, с. 14]. Пошук мудрості, за самою своєю
суттю, не обмежується однією одну картину реальності,
але це скоріше діалог з нескінченної мережі ідей і
поглядів, які вплітаються в сферу можливих способів
буття. Крім того, це особистий шлях, унікальний
досвід індивіда і діалог з людською реальністю. У
той же час важливо розуміти, що така подорож може
використовувати матеріали, такі як концепцій та ідеї,
запозичені з традиційної філософії. Дійсно було б
поверховим і претензійним для людини не брати до
уваги вже існуючі дослідження і дискусії про життя, так
ніби вона є першою в історії пошуку мудрості, і як ніби
пейзаж ідеї ніколи не був вивчений раніше. Філософія
як пошук мудрості це подорож за межі людини [4, с. 15–
17].
Філософія як пошук мудрості є пошуком для
розширення і поглиблення життя. Роль філософського
консультування, таким чином, полягає не у тому, щоб
допомогти консультованому бути не більш задоволеним,
але мудрішим; не для подолання проблем на їхньому
робочому місці або у їх шлюбі, але досліджувати
домени ідей і рости до мудрості. І знову ж таки, хоча
пошук мудрості, ймовірно, уможливить людині подолати
особисті проблеми, це не є його основним завданням.
Філософське
консультування
має
потенціал
надання допомоги консультованому не тільки для
того, щоб зрозуміти його/її фактичний особливий стан,
а й виходити за рамки нинішнього горизонту. Роль
філософії у філософському консультуванні є відкрити
консультованому горизонти смислів, які складають нашу
реальність.
Філософське самостійне розслідування являє собою
процес, у якому людина піднімається за межі її
егоцентричних проблем і конкретних інтересів і
відкриває себе нескінченним горизонтам потенційних
домовленостей щодо буття. Це діалог з нескінченною
мережею ідей, які переплітаються у житті, формуючи
тканину реальності. На цьому ґрунті розкривається
розуміння філософського консультування як пошуку
мудрості. Предметом філософії є розгортання смислів
(свободи, самості, істини, мудрості, щастя, любові та
ін.). філософія має справу не з психологізацію подій
та процесів: почуття провин, бажання свободи, але,
радше з поняттями провини чи ідеєю свободи. Почуття
та бажання є предметом філософії, яка може вивчати їх
поведінкові прояви, але світ ідей – домен філософського
дослідження.
Філософське консультування як засіб уникнення
психологічних проблем. Одне з поширених уявлень,
що радник використовує, філософування переважно
заради допомоги консультованому подолати свої
особисті проблеми через аналіз його переконань,
або ставлення до їх ситуації [2]. Наприклад людина
може скаржитися на труднощі на роботі, і радник,
використовуючи філософські інструменти аналізу,
може допомогти їй побачити більш чітко проблеми в
їх концепції себе у різних сферах життєдіяльності і,
таким чином, знайти шляхи їх подолання. Труднощі
такого підходу у тому (крім того факту, що він навряд
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чи відрізняється від практик когнітивної психотерапії),
що якщо консультування спрямоване головним чином на
вирішення проблем, то знижується його філософський
статус. Філософування тут використовується тільки
тими способами, які допомагають консультованому
відчувати себе краще, незалежно від того, наскільки
воно інтелектуально багате, концептуально обґрунтоване
або духовно глибоке.
Філософське консультування як віднайдення смислів
для повсякденного життя. С. Сігал вважає, що на
відміну від психотерапії, філософія не зосереджується
на руйнуванні особистості, психіки, але на порушенні
конвенцій, які визначають структури повсякденного
життя. Таким чином, філософських кризи – період/
стан, у якому конвенцій повсякденного життя більше
не задають структуру повсякденному життю або сенсу.
З цієї точки зору мета філософського консультування
не вилікувати себе, але вивчити порушення конвенцій
і відкрити альтернативні смисли для осмислення
повсякденного життя [8]. Таким чином, розвиток
філософської самосвідомості є однією з основних цілей
консультування – часто з додатковою метою допомогти
консультованому подолати конкретні проблеми.
Філософське консультування використовує філо
софські питання, які запитують, що є загальним
для всього людства – універсальні, суть людства
і реальності. Психотерапія це тільки можливість
займатися з особистим і конкретними речами і тому
може ніколи не відкрити свідомість всередину до суті
і відповісти на проблеми життя і значущі смисли.
Філософське консультування пов’язане не тільки з
самим собою, але і відкриває розум для розширеного
сприйняття себе [9, c. 28]. Філософське консультування
допомагає упоратися з швидкоплинністю і смертю.
Л. Марінофф зображує філософське консультування
як потенційний засіб подолання багатьох типів
невдоволення або страждання, які регулярно помилково
діагностуються як психологічні проблеми. Він
стверджує, що багато загальних типів емоційних скарг
є симптомами дезадаптованих філософських світоглядів;
відповідно найбільш підходящим і ефективним
втручання повинно бути філософське споглядання
під керівництвом експерта. Він називає процес
філософського консультування «терапією для здорових»
[5, c. 11]. Філософське консультування не здійснює
роботу по психотерапії або лікуванню психічних
захворювань.
На думку В. Франкла [3] екзистенціальне розча
рування – це не хвороба, але «здоровий біль» [10],
який вимагає екзистенціального аналізу проблеми
(екзистенціальна тривога, апатія, зневіра, дистрес,
емоційне напруження, емоційне виснаження, головні
болі, інерції, безсоння і млявість). «Здоровий біль»
бере свій початок не у психологічному, а скоріше у
ноетичному вимірі людини. Таким чином, терапія
для здорових, як страждають від здорового болю, це
йоготерапія та філософське консультування. Франкл
згадує, що для здорового болю або екзистенціальної
фрустрації, екзистенційний аналіз є не лікуванням
неврозів і, отже, не обмовка лікарів, але головним чином
завданням для філософів [10].
Ш. Шустер визнає, що для деяких клієнтів
філософське консультування не може бути корисним, і

169

Випуск 124

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

психіатрія і психотерапії можуть бути більш доцільними
і ефективними. Філософські консультанти не можуть
допомогти особам, які страждають від серйозних
функціональних когнітивних дефектів або розладів
комунікативних функцій – ті, хто не може зрозуміти
пояснення здорового глузду, не можуть відповісти
на прості запитання, чи не здатні виявляти себе
через буденну мову. Для таких людей, філософське
консультування може бути корисним тільки після
успішної медичного або психотерапевтичного втручання
[7, c. 15–16].
На думку Р. Лахава, філософське консультування
більше схоже на художню освіту ніж психотерапію. Для
вивчення правил перспективи, або роботи з фарбами,
щоб утілити задум на полотні, людина знайомиться
з творами великих майстрів, повторює знову і знову
засвоєні прийоми. Аналогічним чином у філософському
консультуванні, зустрічаються нові ідеї, які розкривають
нові аспекти людського існування і які не є вже у
психіці індивіда частиною будь–якого розумного сенсу.
Це подорож у царство, яке виходить далеко за рамки
того, що вже проявляється в житті людини [4, с. 10].
Щоправда, до певної міри усі дисципліни можна
розглядати як вивчення концепції або ідеї, але це
завдання філософії досліджувати самі основні ідеї,
які лежать в основі нашого життя, саму основу нашої
реальності. У зв’язку з цим проблема осмислення
сутності та практики філософського консультування
пов’язана також і з переходом від загальних абстрактних
концепцій до конкретних практичних питань людей.
Філософське консультування може використовувати
численні механізми: індивідуальне консультування,
семінари, лекції, неофіційні бесіди та інші, що пройшли
апробацію та є ефективними у різноманітних терапіях.
Філософське консультування спрямоване, щоб допо
могти людям застосовувати філософію для вивчення
смислів, вирішувати етичні дилеми і поліпшити
їхнє життя. Досвід самопізнання і поліпшення через
філософські дослідження можуть бути набагато більш
корисним для багатьох людей, у багатьох ситуаціях,
ніж інші підходи, наприклад, психологічні розвідки про
спогади дитинства і сьогоднішні настрої.
Підхід філософського радника відрізняється від
підходу психотерапевта, і Ш. Шустер визначила цю
відмінність наступним чином: «на відміну від багатьох
фахівців психічного здоров’я, філософські радники
намагаються зрозуміти характер або джерело проблеми
клієнта, не ґрунтуючись на апріорному його розумінні»
[7, c. 16]. Філософський радник бачить клієнта як
приватну особу, а не як приклад загальної парадигми.
Л. Марінофф пояснює, що багато філософських
консультацій відносини є короткотривалими, деякі
передбачають лише один сеанс. Вони допомагають
людям більш ясно мислити про свої проблеми шляхом
обміну філософськими ідеями з консультантом [5,
с. 35–36]. Таким чином відносини між консультантом і
клієнтом у філософському консультування є звичайними
відносинами. Однак, відносини між консультантом
і клієнтом у психотерапії часто сприймається як
відносини лікар – пацієнт.
Філософське консультування прагне допомогти
клієнтам у досягненні справжності у самопізнанні і діях.
Філософське консультування допомагає консультованому
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заглибитися у фундаментальну істину, яка розкривається
через ідеї, через пошук універсальних рішень, через
пошук у ландшафті, оприлюднених ідей. Правильна
позиція терапевта – не пропонувати пацієнту відповісти
на сенсожиттєві питання відповідно до їхніх особистих
уподобань та смаків, чи почуттів, а заохочувати до
самостійного філософського дослідження. У цьому
аспекті, на думку Р. Лахава криється фундаментальна
розбіжність між психотерапією та філософським
консультуванням [4, с. 9–10]. З цієї причини психо
терапія і філософське консультування повинно
розглядатися як такі, що не перетинаються і взаємо
доповнюючі галузі, присвячені різним аспектам життя.
З цією метою радник використовує герменевтичні
методи розуміння і заохочує клієнтів звертатися до їх
самосвідомості через створення персонажа розмови.
Шустер стверджує, що філософський «догляд»
може бути транстерапевтичним навіть для людей
з дуже дивовижними думками і почуттями, які
прагнуть зберігати свої ірраціональні ідеї, без клейма
психіатричних діагнозів, які за іронією долі можуть
спровокувати подальші його/її помилки [7, c. 8–16].
Філософське консультування не є «лікувальною
дисципліною», а так би мовити «навчальною», в якій
клієнт є активним учасником. Терапевт є експертом і
клієнт стає об’єктом лікування. Ідеал філософського
консультування, навпаки, включає в себе взаємності
між клієнтом і консультантом, як вони беруть
участь в розмові з благотворним наміром. Шустер
намагається продемонструвати, що відносини між
клієнтом і консультантом діалогічні та діалектичні, а не
авторитетні та ієрархічні. [7]. Терапевтичний елемент
у філософському консультуванні стосується власних
зусиль клієнта, самодослідження клієнта філософських
питань. У філософському консультуванні радник часто
спонукає клієнта бути для себе власним терапевт.
Таким чином, філософська рефлексія щодо практики
філософського консультування пов’язана поміж іншим
і з демаркацією останнього від психотерапії. Це
здійснюється через осмислення ролі філософського
компонента, визначення мети та завдань філософського
консультування, методологію здійснення консультацій.
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The connection between philosophical counseling and psychological therapy
is the subject of numerous discussions in the history of philosophical counseling.
Differences in approaches to understanding the essence of philosophical counseling
are seen in determining the purpose of philosophizing. Thus, philosophical counseling
is seen as «studying life», «finding wisdom», a means of avoiding psychological
problems, «finding meaning for everyday life». The distinction of philosophical
counseling on psychotherapy is possible on the basis of several elements: the
purpose, methods, approaches and connection between the client and the counselor.
Philosophical counseling is not a «curative discipline», «but rather» educational»
in which the client is an active participant. The therapeutic element in philosophical
counseling relates to the client’s own efforts, self–study of the client’s philosophical
issues.
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Виклики комерціалізації до ідеалів спорту
та фізичної культури
Здійснено експлікацію викликів комерціалізації до традиційних ціннісних
засад феномену спорту в умовах, коли спорту інкорпорується у складну
соціальну динаміку, її економічний вимір, ототожнюючись із явищами моди та
гламуру, позбавлених глибинного сенсу спорту як носія олімпійських цінностей,
трансформує його ігрову змагальну природу. Виявлено ускладнений характер
оцінки загроз комерціалізації спорту у сучасних умовах, коли непрояснений
характер носить питання, чи має спорт інтерпретуватись у сучасних
дослідженнях в межах традиційних ціннісних канонів, або ж, зазнати оновлення
у відповідь на нові соціальні реалії.
Ключові слова: спорт, комерціалізація, глобалізація, цінності спорту,
суспільство споживацтва.

Розпочати статтю, на нашу думку, доречно було
би з аргументування факту, що всеосяжні процеси
комерціалізації дійсно мають статус ініціатора
фундаментальних трансформацій моральних засад
сучасного спорту (в першу чергу, професійного) та
фізичної культури. На нашу думку, дійсно, професійний
комерційний спорт функціонує і розвивається не тільки
за законами спорту, а й відповідно до закономірностей
бізнесу, організованого на спортивному матеріалі.
Головна особливість професійного комерційного спорту
полягає в тому, що він є одночасно як спортом, так
і бізнесом. Відповідно, ускладнений онтологічний
статус сучасного спорту (чи є він більше бізнесом,
чи все ж, зберігає власну культурну замість в якості
соціокультурного феномену, не піддаючись впливам
економічних
чинників),
логічно
ініціює
проб
лематизацію питання щодо його поточних аксіологічних
пріоритетів – чи зберігає спорт вірність традиціям
олімпізму, чи орієнтується на нові ціннісні пріоритети
суспільства споживання?
До того ж, наявність у спорті задекларованої
вірності гуманістичним принципам ще не гарантує
їхнього дотримання у безпосередній соціальній
практиці, якщо суспільний попит на гуманізм
поступається попиту на комерціалізацію: «Наявні
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 124

в спорті можливості для реалізації гуманістичних
культурних цінностей не реалізуються автоматично,
тим більше в повному обсязі. Залежно від конкретної
ситуації, конкретних історичних умов, під впливом
різних факторів змінюються зміст, характер, спрямо
ваність, значимість спорту, на перший план виходять
його гуманістичні цінності або переважаючими стають
антигуманні явища, культурний потенціал викорис
товується в більшій чи меншій мірі тощо» [9, с. 166].
Неозброєним оком видно, що суб’єкти комерційного
спорту перебувають в умовах, коли першорядного
значення набуває демонстрація видовищних, ефектних
дій, а тренувальний процес підпорядковується вирі
шенню цього завдання. Цьому сприяє соціокультурна
ситуація, яку дослідники описують як перехід до
суспільства споживання. Відповідний ефект має
місце і спортивній сфері: «У більшості розвинених
країн світу в даний час сформувалося суспільство
споживання, а організаційна професіоналізація і
комерціалізація спорту ввели інститут спорту вищих
досягнень в індустрію шоу–бізнесу. Головна форма
існування спорту вищих досягнень – споживання
спортивних видовищних послуг, сфера бізнесу, масової
культури і політики» [9, с. 166]. При цьому, виклики
комерціалізації спорту є спорідненими із тенденціями
глобалізації, які інтенсифікують кількісно та якісно
міжкультурну комунікацію, яка окремо становить
цікаве проблемне поле. Дослідник Д. Свириденко,
наприклад, висуває аргументовану тезу щодо потенціалу
мультикультуралізму у зазначеному плані [12, с. 13–14].
Відправною точкою нашого дослідження є теза,
відповідно до якої яка комерціалізація виступає
потужним носієм викликів ціннісним засадам сучасного
спорту. Справді, якщо церемонію відкриття чи
завершення Олімпійських ігор дивляться 3–4 мільярди
людей, важко уявити, щоб мас–медіа не використовували
потенціал спорту в комерційних цілях. Внаслідок цього
дати та час проведення змагань з того чи іншого спорту
інколи мають за основу не біологічно сприятливу для
спортсменів, а бажаний час для телеканалів у найбільш
багатих країнах світу, а це призводить до надмірних
перенавантажень на спортсменів. Дотичним до цього
явищем стала практика багатьох країн «заохочувати
чемпіонів» Олімпійських ігор значними грошовими
нагородами, а також професіоналізація спортсменів за
рахунок відмови від життя звичайної людини.
В результаті спостерігаємо зовні благополучних,
«відомих і знаменитих» чемпіонів, у яких приховані
від публіки проблеми із сімейним життям, проблеми із
здоров’ям, проблеми самотності тощо. «У культурі цього
суспільства домінуюче становище став займати гламур,
як ідеологія і технологія глем–капіталізму. При цьому
необхідно враховувати, що змістовна складова глем–
капіталізму корелює із екзистенційно–антропологічними
акцентами в спортивній діяльності. Ці акценти фокусно
відображають ідеологію гламуру, як магію, чарівність
красивого життя, розкоші і успіху. Ідеологія гламуру
корелює екзістенціали сучасного спорту, що призводить
до трансформування сенс–цілей спортивної діяльності.
Так, смисловим змістом сучасного спортсмена часто
виступають не буттєві характеристики спортсмена, як
індивідуального суб’єкта, а отримання тільки кінцевого
результату» [10, с. 211]. Отже, логічно стверджувати,
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що комерціалізація спорту як логічна відповідь на
виклики сучасних соціокультурних трансформацій,
постає носієм складних модернізаційних процесів
у інституціональному, економічному, правовому та,
найбільш цікаво для нас, ціннісному вимірах спорту.
Окрему проблему складають освітні виклики у контексті
соціокультурних трансформацій, які відповідним чином
мають бути враховані у освітній підготовці спортсменів.
Дійсно, розв’язання протиріч локального та глобального
у освітній системі в цілому, та спортивній освіті,
зокрема, є важливим вектором сучасних досліджень в
галузі філософії освіти [13; 15].
Накопичений в спорті досвід пізнання «резервних
можливостей» людини теж має ціннісний потенціал.
Людина в спорті освоює нові межі фізичних,
психологічних, організаційних можливостей, чим
наочно демонструє величезний потенціал людських
можливостей, які проявляються у вигляді спортивних
рекордів. В сучасному світі зростає роль економічних
цінностей і спортивна сфера аж ніяк не перебуває
осторонь цих тенденцій. Економічне значення спорту і
для суспільства, і для особистості спортсмена невпинно
зростає. Кожна розвинута країна сучасності вже
залучила до свого міжнародного престижу проведення
Олімпійських ігор, йде постійна конкуренція за право
проведення світових чемпіонатів з різних видів спорту
і рахунок затрат перетнув рубежі в мільярди доларів.
Фінансові затрати в галузі спорту мають значення як
суто комерційне (грошові доходи), так і відтерміновані
наслідки для поширення спорту серед населення та
вплив його на рівень здоров’я людей.
Особливої актуальності розв’язання проблеми
законодавчого забезпечення спорту та фізичного
виховання отримала у зв’язку із широкими процесами
комерціалізації спорту. За цих умов, особливу роль
отримують регіони та їх органи управління, які
виступають «драйверами» розвитку спорту на усій
території держави, кінцевою ланкою реалізації
декларованих в масштабах держави стратегій розбудови
спорту [11, с. 56].
Історична розвідка демонструє, що в умовах
розвитку ринкового суспільства відбувається дуже
швидка комерціалізація сфери спорту – фактично
спорт перетворився на професію набагато раніше,
ніж у 1974 р. було прийняте рішення Міжнародного
олімпійського комітету про матеріальну компенсацію
за час, витрачений спортсменами високого рівня
для підготовки до змагань. Це рішення фактично
лише визнало реальність ситуації, коли спорт вищих
досягнень і любительство виявилися несумісними,
а вже в середині 50–х рр. ХХ ст. така ситуація стала
універсальною: вона позначила новий статус спорту в
сучасному світі і вплинула на різні аспекти спортивного
життя [7, с. 6]. Зокрема, вона суттєво змінила систему
управління
спортивною
діяльністю,
визначивши
загальну перспективу розвитку професійного спорту.
Разом із тим, концептуалізація стратегічних
напрямків розвитку спорту виглядає ускладненою
без використання методологічних підходів філософії
спорту, саме вона здатна відчути дух сучасної
епохи, діагностувати його впливи на особистість
спортсмена, запропонувати підходи щодо мінімізації
тих чи інших загроз комерціалізації через ревізію
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аксіологічних пріоритетів цієї діяльності: «Спорт як
реалізація людської екзистенції пов’язаний з ідеєю
самоствердження «Я» особистості спортсмена як
неповторного творчого духу, виходу людини за межі
своїх творчих можливостей, що вимагає розробки
філософії спорту, заснованої на ціннісно–діяльному
підході, що включає екзистенційні, аксіологічні,
феноменологічні, онтологічні аспекти» [2, с. 201].
Комерціалізація спорту також є результатом
утвердження суспільства споживання, коли сфера
спорту та дозвілля набула статус економічного гравця
із багатомільярдними можливостями. Логічно, що
спорт у споживацьких інтерпретаціях, отримує власні
аксіологічні пріоритети та товарний статус. Виклики
перетворення спорту на товар, з одного боку, надали
ширших можливостей для участі та, відповідно,
капіталізації прибутків у економіці нового зразку. З
іншого боку, трансформувались традиційні уявлення
про його соціокультурних статус. Утвердження
прагматичних та споживацьких аксіологічних орієнтацій
у суспільстві розчиняє ідеали цілісності розуму, тіла
та духу у людині, а сам спорт уособлює собою явище
скоріше комерційного характеру, аніж гуманістичним.
Хотілося би зазначити, що еволюційна лінія
розвитку людства реалізувалась у контексті подолання
ризиків та викликів, проте, станом на початок
ХХІ ст. можна стверджувати, що стан екзистенційної
захищеності у суспільстві досягнутий у високому
ступеню: суспільство споживацтва, це стан комфорту,
контролю ризиків тощо. Разом із тим, психологічна
функція боротьби із викликами, яка реалізовувалася
протягом тисяч поколінь, не може актуалізуватись у
сучасному суспільстві. На нашу думку, і цим фактором
також викликаний соціальний запит на екстремальні
види спорту, який забезпечують люди, у яких особливо
сильно
відчувається
зазначений
«екстремальний
спадок», закладений поколіннями. Багато хто з нас
активно шукає можливостей потрапити у штучно
створені ризикові ситуації, а для декого це можливість
втекти від прагматизованого, матеріалістичного та
утилітарного сучасного способу життя.
Дійсно, в усі часи не остання за значенням для
сучасної фізкультури і спорту вважалась економічна
функція. Таке соціокультурне явище, яким є спорт,
дійсно має потужне економічне значення, яке
виражається на різний рівнях соціального життя:
індивідуальному, соціальному та глобальному. На інди
відуальному він стимулює до споживання спортивних
товарів та послуг. На соціальному започатковує
державні програми масового залучення громадян до
спорту з метою підвищення рівня здоров’я населення,
підвищення його працездатності та готовності до
військової підготовки. На глобальному спорт приносить
мільярдні прибутки від проведення чемпіонатів
з популярних видів спорту та Олімпійських ігор.
Спорт як частина економічного життя, ініціює
науково–технічні розробки (в галузі розробки нових
матеріалів, спортивного харчування та фармакологічних
продуктів, нового інвентарю чи обладнання тощо), які
представляють для кожної країни економічний інтерес.
Економічне значення на різних рівнях мають ті кошти,
які одержуються безпосередньо від продажу квитків
на спортивні видовища, від використання спортивних
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будівель та споруд, від продажу спортивного приладдя
та форми, різноманітної спортивної символіки.
Споживацькі тенденції сучасного суспільства
накладають відповідний відбиток на сферу спортивної
діяльності. Дослідниця С. Андреєва, намагаючись від
слідкувати динаміку зазначених впливів, пише: «Великі
економічні можливості розвинених зарубіжних країн
і креативний підхід виробників, обумовлений тим що
формуються суспільством споживання, дозволили
розробляти і впроваджувати в масове і серійне
виробництво високотехнологічні засоби для організації
екстремальних видів спорту, дозвілля, відпочинку,
розваги, туризму, а крім цього робити поодинокі
унікальні дизайнерські вироби і отримувати від їх
продажів високі доходи» [1, с. 196].
Хотілося би звернути увагу на поширення нових
видів спорту у контексті його комерціалізації: система
фізичної культури намагається забезпечити соціальні
запити сучасної людини, які можуть постати черговою
«цеглинкою» у структурі спорту як комерційного
явища. На нашу думку, мова йде не тільки про
забезпечення спортом споживацького попиту на нові
види спорту, але й про резонування із складними
змінами, які відбуваються у ціннісно–світоглядному
просторі сучасного суспільства. Дослідники Р. Інглхарт
та К. Вельцель зазначають, що сучасне суспільство є
ареною реалізації небачених в історії людства прагнень
до самореалізації та індивідуалізації: «Високий рівень
життєвої захищеності (existential security) та особистої
незалежності людини фундаментальним чином змінює
його безпосередній життєвий досвід, спонукаючи
надавати першорядного значення цілям, що раніше
стояли на другому плані, в тому числі отриманню
свободи. Акцент в культурній сфері зміщується від
колективу та дисципліни до свободи особистості,
від групової норми до індивідуального різноманіття,
від влади держави до особистої незалежності,
породжуючи синдром, який ми визначили як цінності
самовираження» [8, с. 12–13].
Отже, виникає запит на нові форми самореалізації,
на які спорт як сфера буття суспільства надавати
змістовні відповіді. Дійсно, на сучасному етапі
розвитку людства, коли пріоритетного значення
набувають цінності самовираження, самореалізації,
примат свободи над дисципліною, багатоманітності над
відповідністю нормі [8, с. 222]. Тому традиційні види
спорту доповнюються широким спектром нових галузей,
аби відповідати на ускладнені та багатоманітні запити
сучасних потенційних покупців спортивних сервісів.
Рельєфним в цьому плані виглядає фітнес як
сучасний вид масового спорту. Удосконалення фізичної
культури суспільства пов’язано з постійним збільшен
ням кількості видів спорту, появою нових напрямів
фізкультурно–спортивної діяльності та зростанням
популярності нетрадиційних систем фізичних вправ.
На сьогоднішній день термін «фітнес» став одним з тих
понять, які найбільш часто використовують в контексті
активної рухової діяльності. Фітнес пропонує не
тільки заняття фізичною культурою, але і свою власну
філософію способу життя, певну систему цінностей.
Дійсно, фітнес–індустрія є сферою діяльності, а
також сектором економіки, що включає в себе розроб
лення, виробництво та реалізацію товарів і послуг,
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зорієнтованих на досягнення здоров’я та підтримку
загальної фізичної форми. Широкий спектр підприємств,
організацій і компаній потрапляють в категорію закладів
фітнес–індустрії. Вкажемо на те, що протягом десятиліть
і навіть століть засоби досягнення стану фітнесу і
велнесу (fitness & wellness) значно розширилися. Вони
можуть включати в сферу своєї діяльності, та відповідно,
економічного виміру цієї діяльності, наступне: трена
жерні зали та фітнес–центри; компанії–виробники
спортивного інвентарю, спортивного харчування; орто
педичні компанії, які виробляють спортивний одяг і
супутні спортивні товари [5, с. 129].
Існує іще й морально–етичне коло проблем, яке
згодом переходить у правову площину. Професійний
спорт як публічно–видовищне явище привертає велику
кількість людей. У професійного спортсмена (команди,
клубу) з’являється бажання домогтися перемоги, мати
комерційний успіх за будь–яку ціну, навіть, на жаль,
за рахунок окремих порушень законних і моральних
принципів спортивної боротьби.
Як бачимо, зміна соціокультурного статусу спорту
у контексті його комерціалізації висуває на передній
план потребу ревізії складних світоглядних проблем,
які його супроводжують. Неоліберальна ринкова
ідеологія, що панує зараз у переважній більшості сфер
буття суспільства, може виступити в якості складного
та надзвичайно потужного виклику аксіологічним
пріоритетам олімпізму, що визначають глибинну
сутність спорту незалежно від історичних та культурних
умов. Під впливом комерціалізації у сучасному спорті
відбуваються складні трансформативні процеси, логіку
яких П. Бурдьє описував наступним чином: «Спортивна
практика, яка в своєму технічному, «внутрішньому»
визначенні показує завжди велику розтяжність, а, отже,
більшу доступність до абсолютно різного і навіть
протилежного використання, теж може змінювати
зміст. Точніше, може змінюватися панівний соціальний
зміст, приписуваний пануючими (в чисельному або
соціальному відношенні) соціальними користувачами»
[4, с. 266–267].
Якщо до другої половини за принципом «Швидше!
Вище! Сильніше!» був закріплений заклик до дотри
мання цінностей спорту, зокрема, у його античному
прочитанні, коли спортсмен мав уособлювати зразок
філософського розв’язання протиріч поєднання Краси,
Добра та Істини, то останнім часом він втрачає своє
смислове навантаження як запит на гармонійне
поєднання у людині сили, непохитної волі та
розвиненого духу. При цьому, варто бути об’єктивним
та враховувати той факт, що сучасний спорт як феномен
культури, що виник у середині ХІХ ст., є продуктом
капіталістичного суспільства, товарного виробництва,
а зрозуміти його ґенезу та роль у сучасних умовах
неможливо без врахування зазначених обставин: логічно
стверджувати, що цінності сучасного спорту, особливо
спорту великих досягнень, пов’язані із вимогами та
настановами ринкової економіки глобальної доби [6,
с. 187]. Виходячи із цього, виклики комерціалізації є
достатньо потужними для спорту, адже ринкова логіка
у тій чи іншій мірі онтологічно присутня у феномені
спорту та визначає його природу.
Проте, станом на сьогодні, важко здійснити одно
значну оцінку перспектив зазначених трансформацій.
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Цей факт ініціює питання щодо того, наскільки
традиційні концептуальні засади спорту, в тому
числі й аксіологічні пріоритети, мають залишатись
непохитними в умовах зовсім іншої соціокультурної
динаміки. Попереду нам ще доведеться відповісти
на питання, чи є перетворення спорту на складний
комунікативний
канал
суспільства
споживання,
на видовищний елемент сучасної маскультури й
індустрії розваг порушенням його фундаментальних
аксіологічних принципів, чи є логічним еволюційним
кроком у контексті інтенсивних та динамічних за своєю
природою процесів модернізації суспільства, розвитку
культури та відповідних його практик? На потребі
визнання амбівалентної природи спорту у сучасній
культурі наполягає й Д. Богданова, стверджуючи
наступне: «Соціокультурний контекст XX – початку
XXI ст. – експансія професійного спорту в сферу
світової культури, світової економіки, світової політики,
міжнародних відносин. Подібна експансія багато в
чому визначила його маргіналізацію, яка виявляється
в численній диференціації спортивних практик...
Тобто, сучасний професійний спорт, з одного боку, –
синтетичне видовище, яке виконує комунікативні
функції і функцію візуальної самопрезентації, а, з
іншого – сувора професійна діяльність, що включає
в себе спортивні технології (тренування, досягнення
результату, спортивні змагання тощо»[3, с. 163].
Здійснивши експлікацію проблем, асоційованих
із викликами комерціалізації сучасній спортивній
діяльності, маємо підстави здійснити низку узагальнень
та сформулювати рекомендації практичного характеру.
У статті нам вдалося показати, що сучасний спорт все
більше отримує статус важливої складової економічного
життя суспільства, яке дослідники позначають за
допомогою концепту «суспільство споживацтва». Даний
факт створює амбівалентну ситуацію із інтерпретацією
феномену спорту: з одного боку, перетворившись
на суб’єкт комерційної діяльності, на який щороку
зростає попит, а ідеали спортивного життя активно
поширюються засобами масової інформації, ми
маємо підстави говорити про ширше залучення
населення до спортивної діяльності, що позитивно має
впливати на поширення ідей здорового образу життя
тощо.
Разом із тим, спорт, що постає суб’єктом
інтенсивних економічних взаємин, втрачає свою
глибинну сутність (саморозвиток людини, підтримка
здоров’я тощо): за цих умов, людина долучається до
спорту під впливом навіяних ззовні споживацьких
смаків, під впливом моди на спорт. Ми показали, що
феномен спорту інкорпорується у складну соціальну
динаміку, її економічний вимір, ототожнюючись із
явищами моди та гламуру, позбавлених глибинного
сенсу спорту як носія олімпійських цінностей,
трансформує його ігрову змагальну природу. Дійсно,
прагматичний характер світоглядних засад суспільства
на початку ХХІ ст. здатен навіть спричинити ревізію
фундаментального олімпійського принципу «Швидше!
Вище! Сильніше!»: сучасні спортсмени–професіонали
розуміють його не як світоглядний дороговказ у
процесах розвитку фізичних та духовних якостей
спортсмена, а як заклик до високих показників,
які, логічно, стають причиною високих гонорарів
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спортсменів – за звичними словами стає прихованою
принципово інша логіка.
У сучасному суспільстві фіксується значний попит
на нові, трендові види спорту, прикладом якого виступає
фітнес. У цій сфері також виникає амбівалентність
при спробі оцінити їх в якості виклику моральним
принципам спорту: з одного боку, дії компаній,
які відносяться до фітнес–індустрії, спрямовані на
отримання прибутку від занять спортом, а з іншого,
основною їх метою є надання послуг і продуктів,
які сприяють поліпшенню здоров’я. Ускладненого
характеру щодо оцінки загроз комерціалізації спорту у
сучасних умовах надає непрояснений характер питання,
чи має спорт інтерпретуватись в межах догматичних
традиційних канонів у сучасних дослідженнях, або
ж, зазнати оновлення у відповідь на нові соціальні
реалії.
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Challenges of commercialization to the ideals of sport
and physical culture
The article explores the challenges of commercialization to the traditional values
of the phenomenon of sport in conditions where sport is incorporated into a complex
social dynamics, its economic dimension, being identified with the phenomena of
fashion and glamor, deprived of the deep meaning of sport as a bearer of Olympic
values, transforms its gaming adversarial nature. The complexity of the assessment
of the threats of the commercialization of sport in the present conditions has been
revealed, when the unclear nature of the question is whether sports are interpreted in
contemporary research within the limits of traditional value canons, or, to be updated
in response to new social realities.
Keywords: sport, commercialization, globalization, values of sport, society of
consumerism.
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Традиции использования возможностей
позитивной психологии
в различных областях жизни
Обосновываются перспективы использования гипнотического состояния
как естественного для человека, характеризующегося ощущениями внутреннего
покоя, гармонии, умиротворения. Утверждается, что гипнотическое
состояние является полезным для психики, а его дефицит вызывает различные
психосоматические нарушения в организме. Осмысливаются ключевые понятия
позитивная психология, счастье, стресс, ценность, гипноз, транс, паттерны
мышления и рассмотрена их взаимосвязь.
Ключевые слова: позитивная психология, счастье, стресс, ценность,
гипноз, транс, паттерны мышления.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Статья является актуальной, особенно в совре
менных условиях, когда многие современные люди
перестают чувствовать себя счастливыми, не понимая,
что делать и как себе помочь? Они жалуются
на признаки пессимистического, трагического и
депрессивного мировосприятия, когда в привычку
входит мышление, наполненное страхом, обидами,
завистью, разочарованностью и т.д. В статье особое
внимание уделяется анализу возможностей исполь
зования методов позитивной психологии, поскольку
привычные паттерны негативного мышления со
временем способны превращаться во всевозможные
психологические барьеры, препятствия и самоограни
чения, которые буквально не дают людям почувствовать
себя свободными, удовлетворенными, благополучными
и счастливыми. Обладание ценностями не гарантирует
счастья. Использование достижений современной
позитивной психологии может помочь освободиться
от негативного влияния деструктивной информации,
научиться контролировать свои эмоции, развивая
способности любить, прощать, радоваться, относиться
доброжелательно к окружающим и т.д.
Учитывая научную значимость данных проблем в
современном философском дискурсе, можно сформу
лировать цель и задачи данной статьи.
Цель исследования – изучение возможностей
использования прогрессивных подходов позитивной
психологии в качестве ресурсов стабилизации общест
венного сознания.
Для достижения поставленной цели предполагается
решить следующие задачи:
– обосновать перспективы использования гипноти
ческого состояния как естественного для человека
состояния, характеризующегося ощущениями внутрен
него покоя, гармонии, умиротворения.
– обосновать, что гипнотическое состояние является
полезным для психики, а его дефицит вызывает
различные психосоматические нарушения в организме.
– осмыслить
ключевые
понятия
(позитивная
психология, счастье, стресс, ценность, гипноз, транс,
паттерны мышления) и рассмотреть их взаимосвязь;
– исследовать потенциал развития позитивного
мышления человека.
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Основными методами исследования являются анализ
и обобщение научной и периодической литературы
по проблеме, а также общенаучные методы: анализ и
синтез, индукция и дедукция.
Как известно, в стремлении человека к счастью
всегда присутствует как объективные, так и субъек
тивные факторы. На уровне объективных условий
счастья существуют значимые ценности, обладание
которыми всегда считалось важным:
– здоровье, красота, долгая продолжительность
жизни;
– богатство;
– власть;
– высокий социальный статус, признание, слава;
– творческая самореализация;
– гармоничные отношения (любовь, дружба, обще
ние) и т.д.
Но с точки зрения позитивной психологии
обладание ценностями для многих людей оказывается
недостаточными. Они не гарантируют ощущения
радости, удовлетворенности, вдохновения, воодушев
ления и энтузиазма. Они не гарантируют ощущения
полноты жизни, поскольку зачастую обладая значимыми
ценностями люди жалуются на ощущение внутренней
пустоты, равнодушия, эмоционального паралича и т.д.
По статистике в современном обществе все больше и
больше людей обладающих ценностями, не испытывают
счастья и душевного подъема от обладания этими
ценностями, мучаются от ощущения скуки. Почему же
так происходит? К сожалению, существует множество
как объективных, так и субъективных причин, спо
собных приводить к такому состоянию. Наше время
обладает рядом существенных особенностей, предъявляя
все новые и новые требования к людям:
Наш век наполнен скоростью, широким распрост
ранением техники. Все это делает жизнь людей
все более и более противоестественной (природа
вытесняется техносферой (искусственно созданным
миром со своими условиями, нормами и правилами))
физическим и особенно психическим переутомлением.
Естественного общения становиться меньше, в то
время, как искусственного наоборот все больше и
больше. Из–за чего может возникать и усугубляться со
временем чувства отчуждения и одиночества. Реакцию
на нагрузки различного рода Селье назвал стрессом.
Источники или факторы стресса он определил как
стрессоры. К ним относятся ненависть, зависть, злость,
шум. Стресс регулярно сопровождает современного
человека. Особенно в больших городах. Работа, быт,
рутина – однообразный образ жизни быстро нагнетает
состояние стресса. Бешенный ритм жизни не позволяет
современным людям качественно расслабиться. Чтобы
пояснить свою теорию стресса профессор Селье
прибег к сравнению с автомобилем. Если машина не
хочет ехать, причина, как известно всем, заключается
не в том, что она вся в целом пришла в негодность,
а в том, что в ней отказала какая–то деталь [3]. Точно
также и с человеком. Постоянные физические и
психические нагрузки могут приводить к физическим
и психическим нарушениям. У каждого человека,
по мнению Селье, имеется определенный резерв
жизненной энергии. Если жизнь полена стрессов,
он быстро истощается и это может приводить к
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различным физическим и психическим нарушениям, к
эмоциональному выгоранию. Селье считал ненависть,
злость, страх и разочарование самыми сильными
стрессорами. Если поставить клетку с мышью рядом
с клеткой, в которой сидит кошка, то мышь вскоре
погибнет. Постоянный страх – стадия истощения – сбой
вегетативных реакций. Порой и люди оказываются в
аналогичных ситуациях. Иногда начальник так давит
на скованного человека, что тот чувствует себя мышью
в клетке… Возбуждение у многих людей возникает
слишком часто и длиться слишком долго. Это может
иметь негативные последствия. Организм человека
реагирует на подлинную опасность точно так же, как
на ее воображаемую угрозу или просто воспоминание
о ней. Нам известно, что любая неприятность вызывает
физиологические изменения. Но не следует забывать и о
том, что и уже пережитые, и ожидаемые неприятности
также могут повлечь за собой изменения в организме.
Кроме того, в нашем информационном обществе
как никогда возросли масштабы информационного
воздействия на человека средствами манипуляции
сознанием. Основная и наиболее распространенная
современная установка заключается в том, что
настоящий успех обязательно предполагает богатство,
славу, а также активное потребительство, направленное
как на окружающих людей, так и на весь окружающий
мир в целом. Усваивая подобные ориентиры и
установки люди испытывают все больше и больше
психологического дискомфорта, таким образом не
приближаясь к счастью, а удаляясь от него. Во–
первых глянцевые стандарты богатой жизни для
подавляющего большинства граждан Украины сегодня
просто недостижимы. Во–вторых, поверив в то, что
неспособность достичь высоких стандартов богатой
жизни означает жизненное поражение, граждане еще
больше падают духом и впадают в уныние. Таким
образом, если человек постоянно недоволен своей
внешностью, социальным статусом или чем–то еще
(низкая самооценка) это не позволяет ему позитивно
реагировать на окружающий мир. Но самое главное
это то, что в современном информационном обществе
практически все оказались безоружными перед лицом
массированных информационных воздействий. Это
и всевозможная реклама, целью которой является
побуждение и даже принуждение людей к определенным
действиям (приобретение товаров и услуг и т.д.). В
данном случае как мы понимаем счастье, здоровье
и благополучие людей манипуляторов абсолютно не
беспокоят. Но даже помимо рекламы нас постоянно
атакует огромное количество темной, мрачной,
негативной
информации,
способной
вызывать
панические настроения, уныние, подавленность и т.д.
Разнообразная негативная информация стимулирует
воображение человека, наполняя его страшными
представлениями, повышая уровень стресса от мнимых
и воображаемых угроз и опасностей. В результате после
таких информационных воздействий люди испытывают
низкоэнергетические состояния (чувствуют упадок сил,
снижение жизненного тонуса, ухудшение настроения
и т.д.) Это означает, что люди подхватывают чужое
состояние и «грузятся» чужими проблемами.
По этим и многим другим причинам современные
люди очень часто не чувствуют себя счастливыми, не
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понимая, что делать и как себе помочь? Они жалуются
на признаки пессимистического, трагического и
депрессивного мировосприятия, когда в привычку
входит мышление, наполненное страхом, обидами,
завистью, разочарованностью и т.д. Привычные
паттерны негативного мышления со временем превра
щаются во всевозможные барьеры, препятствия и
самоограничения, которые буквально не дают людям
почувствовать себя свободными, удовлетворенными,
благополучными и счастливыми. С этой точки зрения
каждый человек может задать себе несколько вопросов:
А что со мной такое происходит? Что я сейчас
чувствую? Какие эмоции у меня сейчас доминируют?
Почему это все происходит? И т.д.
Поэтому можно сделать вывод о том, что обладание
ценностями не гарантирует счастья. Важно научиться
чувствовать себя счастливым, а для этого необходимо:
– научиться позитивно мыслить;
– освободиться от негативного влияния деструк
тивной информации;
– научиться контролировать свои эмоции, развивая
способности любить, прощать, радоваться, относиться
доброжелательно к окружающим и т.д.
В достижении этих целей существенную помощь
может оказать позитивная психология как отрасль
психологии, которая занимается изучением позитивных
аспектов человеческой жизни (счастье, благополучие,
процветание, вдохновение, удовольствие, наслаждение,
потоковое состояние). Это молодое, но перспективное
направление в психологии. По словам создателя
данного направления Мартина Селигмана: «Позитивная
психология исследует особенности оптимального
функционирования человека, выявляя и усиливая те
факторы, которые позволяют людям благоденствовать
и чувствовать себя здоровыми, счастливыми и
удовлетворенными» [2].
Существует огромное количество методик, тренин
гов, техник и книг, направленных на то, чтобы
помочь человеку продвинуться к успеху, тем ни менее
количество людей довольных своей жизнью не велико.
Некоторые современные техники работают с
планированием целей. Такая работа сопровождается
накачиванием энергетики на тренингах. В результате
такой работы наблюдаются быстрые положительные
результаты, но потом так же быстро наступает спад.
Тогда возвращается прежняя неуверенность и человек
нуждается в повторной накачке энергии.
Я солидарна с теми специалистами, которые в
качестве наиболее эффективной психологической
методики выбирает гипноз и самогипноз. Ведь
не случайно именно гипноз признан лидером в
психотерапии. Это один из самых быстрых и наиболее
эффективных способов решения тех или иных проблем
человека. Благодаря гипнотическому трансу человек
словно подключается к огромному неисчерпаемому
источнику ресурсов. Не смотря на то, на сколько
глубоким был транс, после него приходит ощущение
покоя и легкости на душе, поднимается настроение,
почти полностью восстанавливаются силы для
дальнейшей работы. Гипноз основан на внутренней
гармонизации человека. Это резервное состояние мозга,
которое способно оказывать благотворное влияние на
все системы организма.
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Во все времена людям было известно, что мозг
человека – это источник управления его реальностью. И
что, посредством мозга, используя подсознание (бессоз
нательную часть нашего Я), можно воздействовать на
сознание человека, изменяя его внутренние установки.
Упоминание о некоем целебном сне или магическом
воздействии встречаются во многих древних культурах
и религиях. Гипнотическими наведениями пользовались
и древние шаманы. Они призывали духов, чтобы
они помогли людям. Древние шаманские техники
погружения человека в транс дошли до нас практически
в неизменном виде. В древности существовало пред
ставление о гипнозе как о непостижимом, сверхъестест
венном, потустороннем, доступным лишь избранным
людям, получившим волшебный дар от божественных
сил. Одновременно с этим возник интерес к гипнозу и
у храмовой медицины. С его помощью больных лечили
молитвами и заклинаниями. До наших дней дошло
немало документальных источников, сообщающих о
подобной практике. Историю гипноза можно проследить
уже с античного периода. Упоминания о нем встречаются
в религиозных книгах всех времен и народов. Различные
рукописные документы свидетельствуют о применении
гипноза в Древнем Египте и Греции, в Римской империи
и Индии. В древних санскритских летописях существуют
доказательства использования исцеляющего транса и
существования исцеляющих храмов в Индии. В Древнем
Египте в святилище Изиды были найдены иероглифы,
изображающие людей, находящихся в гипнотическом
состоянии. В Индии и Древнем Египте во время
религиозных церемоний жрецы предлагали некоторым
людям пристально смотреть на блестящие предметы
под монотонные удары гонга. Люди постепенно впадали
в своеобразное оцепенение. Производя впечатление
спящих, они отвечали на вопросы жрецов и выполняли
их приказания. Не вызывает никаких сомнений, что это
были сеансы индивидуального и группового гипноза.
Гипноз – это частная форма измененного состояния
сознания [4]. Это такое состояние сознания, которое не
является бодрствованием (основное наше состояние),
но не является и сном. Оно больше всего напоминает
состояние перед пробуждением. Когда человек еще
не полностью проснулся, но уже и не спит. Человек
частично осознает реальность. Гипноз отличается от сна
тем, что во время гипнотического трансового состояния
в десятки раз усиливаются все положительные функции
внушения. Отличие гипноза от обычного сна – в
наличии локального бодрствующего участка в слуховой
зоне коры мозга, через который поддерживается связь
с гипнотизером. Такой участок всегда имеет место при
засыпании и пробуждении. Поэтому, каждый человек
бывает в гипнотическом состоянии как минимум
дважды в сутки. Наш организм просто отдыхает.
Гипнотическое состояние – это естественное для
человека состояние, характеризующееся ощущениями
внутреннего покоя, гармонии, умиротворения. Ученые
доказали, что это состояние является полезным
для психики, а его дефицит вызывает различные
психосоматические нарушения в организме.
Во время гипнотического транса:
1) Пробуждаются и усиливаются внутренние резерв
ные силы человека (механизмы самовосстановления и
саморегуляции).
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2) Во время гипнотического транса также
усиливаются все функции организма в области
чувствительности, включаются различные феномены
паранормальных состояний. Например, если человеку
внушают, что он обладает феноменальной памятью,
память действительно повышается. В образовании
существуют эффективные методики обучения студентов
во сне, или в гипнотическом состоянии.
В ряду внушаемых существ мира человек не
исключение. Академик Павлов утверждал, что
внушение – это наиболее упрощенный, типичнейший
условный рефлекс человека. Даже животные в ходе
эволюции научились использовать гипноз для того,
чтобы подавлять волю своей жертвы. Человечество,
обнаружив чудесные возможности внушения пошло
гораздо дальше.
С медицинской точки зрения гипноз – это способ
введения человека в транс. Само слово медицина
гипнотического происхождения. В переводе с лат.
Медикус – это средний палец. В Древнем Риме
существовала авторитетная школа врачей, которые
лечили своих пациентов наложением среднего пальца.
И это была достаточно стандартная форма внушения.
Наблюдения за лечебным гипнозом ведется со времен
Парацельса, который раньше других распознал секрет
этого метода. Он утверждал, что если врач отменит
воображение и доверие, то он ничего не добьётся.
Погружение в транс необходимо нашему мозгу. Правое
полушарие отвечает за творчество и интуицию. Особо
важную роль играет т.н. среда внушения, из которой при
желании или необходимости можно выйти, но для этого
нужно знать и распознавать признаки гипнотизации.
Транс – это такое состояние, которое дает человеку
доступ к любым нашим талантам и способностям,
к тем возможностям, когда наше творчество может
проявляться
спонтанно
и
естественно.
Владея
определенными техниками, гипнолог может быстро
погрузить человека в транс. В состоянии транса у
человека снижается уровень критики, а это значит, что
он становиться более внушаемым и можно оказать на
него воздействие. Людей полностью не восприимчивых
к гипнозу не существует. Ввести в транс можно любого.
Есть просто более или менее восприимчивые к такому
воздействию люди.
Можно сказать, что гипноз – это установка,
или внушение человеку чего–либо. Это работа с
убеждениями человека. Гипноз как особый вид
терапии уже много лет применяется в психологии и
психиатрии. С его помощью успешно лечат депрессии
различных степеней тяжести, психозы, неврозы
всех видов, фобии, функциональные расстройства,
зависимости. Современные психотерапевты уверены,
что гипноз может быть полезен всем без исключения.
Само пребывание под гипнозом уже является
лечением, потому что, состояние гипноза само по себе
еще является психологической защитой организма.
Специальные лечебные внушения позволяют усилить
этот лечебный эффект. Сегодня сеанс гипноза может
помочь
нормализовать
артериальное
давление,
уменьшить болевые ощущения. В психотерапии врачи
воспринимают гипноз как антидепрессант, как способ
настроить человека на активную борьбу с болезнью. С
его помощью можно уменьшить стресс и восстановить
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память. Гипноз также одно из самых эффективных
средств в лечении различных фобий. У каждого
человека спонтанно может развиваться так называемый
повседневный (или бытовой) транс, и именно это
трансовое состояние позволяет переструктурировать
психический опыт, изменить восприятие тех или
иных фактов, избавиться от внутренних ограничений,
решить внутренние конфликты, понять куда и
как идти по жизни, как взаимодействовать с тем
или иным человеком или как поменять принципы
взаимодействия с другими людьми, с Миром в целом
для того чтобы жить полноценно счастливой жизнью
как цельная гармоническая личность. Гипнотерапия,
зная механизм изменений, непосредственно обращается
к трансовому состоянию – усиливает его, расширяет,
развивает и обучает человека использовать уникальный
естественный механизм этого состояния. Основная
задача терапевта в сессии гипнотерапии – раскрыть
возможности человека, активизировать его ресурсы,
обучить его использовать весь свой опыт, регулировать
своё внутреннее состояние и развивать свой творческий
потенциал. Именно поэтому люди, прошедшие курс
гипнотерапии, достигают не только тех результатов,
за которыми приходили на консультацию (состояния
уверенности в себе, примирение с близкими людьми,
регулирования эмоционального состояния, избавление
от депрессии и т.д.), но и получают дополнительную
активизацию творческого потенциала, креативности,
сообразительности и смекалки. Поэтому можно с
уверенностью сказать, что гипнотерапия, это один из
наиболее эффективных, безопасных и действенных
методов психологического воздействия.
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Traditions of using the opportunities of positive psychology
in various areas of life
The article proves the prospects of using the hypnotic state as natural for
a person characterized by feelings of inner peace, harmony, and pacification. It is
claimed that the hypnotic state is useful for the psyche, and its deficiency causes
various psychosomatic disorders in the body. Key concepts are understood: positive
psychology, happiness, stress, value, hypnosis, trance, patterns of thinking, and their
interrelation.
Keywords: positive psychology, happiness, stress, value, hypnosis, trance,
patterns of thinking.
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Традиції використання можливостей позитивної психології
в різних сферах життя
Обґрунтовуються перспективи використання гіпнотичного стану як
природного для людини, що характеризується відчуттями внутрішнього
спокою, гармонії, умиротворення. Стверджується, що гіпнотичний стан є
корисним для психіки, а його дефіцит викликає різні психосоматичні порушення
в організмі. Осмислюються ключові поняття позитивна психологія, щастя,
стрес, цінність, гіпноз, транс, патерни мислення і розглянуто їх взаємозв’язок.
Ключові слова: позитивна психологія, щастя, стрес, цінність, гіпноз,
транс, патерни мислення.
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Цифрова культура
як результат розвитку культури
інформаційного суспільства
Проаналізовано, що інформаційна культура як складова ідеології
інформаційного суспільства формується в контексті культурогенезису
цивілізації і представляє собою вищий щабель її розвитку. Мета наукового
дослідження – концептуалізація цифрової культури як результат розвитку
культури інформаційного суспільства, що сформувалася на протязі
останніх десятиліть сучасної цивілізації і трансформувалася у новий вид
інформаційної культури, що носить назву цифрової. Методи – синергетичний
та інформаціологічний, що дав змогу прослідкувати еволюцію від інформаційної
культури до цифрової. Висновки – здійснено рефлексію над дискурсом про
цифрову культуру, що є результатом розвитку цивілізаційного поступу;
розкрито зумовленість формоутворень цифрової культури в контексті
цивілізаційного розвитку, з’ясовано поняття «цифрової культури» та виявлено
основні характерологічні ознаки. Результат цифрова культура представлена як
цінності цифрової технологізації, які не суперечать загальним гуманістичним
цінностям, а означають цифрову компетентність спеціаліста, володіння
технологіями оптимального орієнтування у цифровій реальності, і, перш за все,
продуктивного спілкування у віртуальному просторі.
Ключові слова: інформаційна культура, цифрова культура, інформаційна
система, цифрові цінності, мережеві ресурси, самореалізація людини,
віртуальний простір.

Інформаційна культура представляє собою сукуп
ність ідей, поглядів, парадигм, еталонів, репродукованих
країнами, які досягли значних успіхів в інформатизації
суспільства.
Інформаційна
культура
включає
удосконалення особистості засобами інформатизації,
використання інформаційно–комп’ютерних технологій,
інформаційних матриць в усіх сферах людської
життєдіяльності [1, с. 24–34]. Інформаційна культура
як складова ідеології інформаційного суспільства
формується в контексті культурогенезису цивілізації
і представляє собою вищий щабель її розвитку, тому
її можна експлікувати як соціально–історичний та
онтолого–еволюційний досвід цивілізації. Інформаційна
культура пов’язана з творчістю, креативністю, діяль
ністю в адитивності з правовими, етичними, естетич
ними, соціологічними, релігійними, економічними,
політичними тенденціями.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми, на яку
спирається автор. Термін «інформаційна культура»
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модулює (відображає) специфіку соціумів, держав,
етносів як мультисистем інформатизації, імплікованих
з розвитком економіки, що досягли значних успіх
в економічному добробуті та процвітанні нації.
Інформаційну культуру слід диференціювати як
мультимодальний феномен соціуму у динаміці з
креативно–творчою діяльністю та активністю індивідів.
Інформаційна культура як генерально–субстанційна
категорія еволюційних процесів цивілізації базується
на інформаційно–інтелектуальних соціовідношеннях,
що формуються з врахуванням історично–еволюційних
обставин [2, с. 74–79]. Термін інформаційної культури
знайшов своє відображення у творах В. Андрущенка,
О. Базалука, О. Дзьобаня, В. Воронкової, О. Кивлюк,
А. Лазаревича, О. Сосніна, О. Пунченко та інших.
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується стаття. Проблемна
ситуація. Інформаційна культура є арсеналом мульти
функцій та процесів упровадження макропарадигм
інформатизації в усі сфери суспільства, існуючи
через кореляцію з соціосистемами, соціоінститутами,
індивідами. Інформаційна культура по своїй структурі
архітектонічно реалізується в своїх інформаційних
носіях, представлених інформатизацією, реалізується
в моделях соціуму, інформаційних системах освіти
та науки. Інформаційна культура репрезентується в
різноманітних моделях, системах цінностей, орієнтирах,
що поглиблюють ментальні виміри країни, визначається
традиціями, що генерують новаційні матриці–структури
інформатизації. Інформаційна культура та її матриці
формуються у результаті глобального інформаційно–
комунікативного простору, що помітно змінює класичні
схеми взаємодії та розвитку культур. Однією з обставин
є всезагальний характер змін у технологічних інноваціях
виробництва, соціалізації інформації та комунікації у
суспільстві. Інноваційні процеси потребують високого
рівня інформаційної обізнаності індивіда, так як
об’єм інформаційного вибуху зростає лавиноподібно,
впливаючи на всі сторони соціального і культурного
життя, враховуючи те, що людина знаходиться постійно
у просторі віртуального буття [3, с. 208–217].
Мета наукового дослідження – концептуалізація
цифрової культури як результат розвитку культури
інформаційного суспільства, що сформувалася на
протязі останніх десятиліть сучасної цивілізації
і трансформувалася у новий вид інформаційної
культури, що носить назву цифрової. Цілі дослідження:
1) здійснити рефлексію над дискурсом про цифрову
культур, що є результатом розвитку інформаційної
культури; 2) розкрити зумовленість формоутворень
цифрової культури в контексті цивілізаційного розвитку;
з’ясувати поняттям «цифрової культури» та виявити
основні характерологічні ознаки.
В умовах перенасичення інформації та її асиметрії
відбувається стохастичний розвиток інформаційного
соціуму, в результаті чого країни повинні на держаному
рівні сформувати національні програми розвитку
інформаційного
суспільства
до
2030–2050
рр.,
програми освіти інформаційного суспільства [4,
с. 33–48]. Повинна спрацювати планетарна синергія,
щоб кожна держава не втратила свою ідентичність, а
сформувала свій тип (модель, парадигму) інформаційної
культури, яка б визначалася соціально–економічними,
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технологічними, освітянськими програмами життя
та розвитку. Успіх упровадження інформаційної
культури приводить до позитивних змін та соціального
прогресу, що розглядається розвитком техногенної
культури. Таке розуміння інформаційної культури
тісно пов’язано з розвитком науки, яка формує знання
про ці закони розвитку. Різновидом інформаційної
культури є мережева культура, так як людина, що
знаходиться в соціальній мережі, формує цінності
мережевої
орієнтації.
Інформаційна
культура
ХХІ століття буде зростати, використовуючи значні
тенденції розвитку телекомунікацій та обробки
інформації, що з необхідінстю вимагає формування
культури інформаційного суспільства [5, с. 198–203].
Інформаційна культура відіграє важливу роль для
посилення конкурентоспроможності країни та виходу
її в міжнародний простір, для чого вона повинна
демонструвати високі цілі розвитку «суспільство–наука–
виробництво–управління». Зневажливе ставлення до
науки, що спостерігається останнім часом і в Україні,
є надзвичайно загрозливою проблемою, так як це може
призупинити і розвиток інформаційного суспільства
та найкращі його наукові розробки. Темпи і результати
в інноваційному розвитку України не є задовільними.
Отже, зробимо висновок. Інформаційна культура
як складова ідеології інформаційного суспільства
представляє собою сукупність таких цінностей,
що сприяють подальшому розвитку інформаційно–
комунікативних технологій, інновацій, науки, переходу
країни на шостий технологічний уклад, цінностей, що
протидіють інформаційному як вакууму, так і хаосу [6,
c. 137–141]. Постійне удосконалення інформаційної
культури визначає потребу в отриманні різнобічної
інформації, яка допомагала б індивіду адаптуватися
до цього виду соціуму та успішно діяти з метою його
успішної соціалізації. Суспільство, у якому людина може
справлятися з лавинозростаючими темпами інформації,
успішно
оволоділа
цінностями
інформаційного
суспільства, може звільнити людину від рутинної
праці і сприяти її креативності. Така людина володіє
різноманітними потоками інформації, різноманітними
інформаційними системами та інформаційними ресур
сами, принципами і підходами використання технічних
засобів та використовувати інформацію для своїх
можливостей та зростання особистості [7, с. 105–111].
Інформаційне суспільство як результат тривалої
еволюції людства сформувалося як модель високо
організованого розвитку соціуму на принципах
інформації, науки, культури, освіти, інновацій.
Інформаційне суспільство – це такий тип (вид)
суспільства, в якому виробництво і споживання є
найважливішим ресурсом, а інформація визнається
найбільш значущим ресурсом, нові інформаційні та
телекомунікаційні технології є базовими технологіями,
а інформаційне середовище поряд з соціальним
та екологічним є новим середовищем проживання
людини.
Основними
ознаками
інформаційного
суспільства є: 1) інформаційна економіка; 2) високий
рівень інформаційних потреб всіх членів суспільства
і фактичне їх задоволення; 3) висока інформаційна
культура; 4) вільний доступ кожного члена суспільства
до інформації, обмежений тільки інформаційною
безпекою особистості, суспільних груп і всього
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суспільства. Для вільної орієнтації в інформаційному
просторі людина повинна володіти інформаційною
культурою як однією з складових культури взагалі
[8, с. 192–200]. Поняття «цифрова культура» означає
культурну динаміку і визнання того, що цифрові
технології стали органічною частиною життя сучасної
людини. Вплив цифрових технологій на культуру
обертається оцифруванням традиційної культури і
розповсюдженням поряд з класичними цінностями –
цифрових цінностей, що несуть з собою цінності
науково–технічного технологічного прогресу, раціо
нальності, функціональності, ефективності, мобільності,
успіху і самореалізації людини у творчо–креативній
праці, яка прийшла на зміну рутинній [9, с. 56].
Все це правило до створення цифрової культури
для встановлення цифрового діалогу між владою
та громадянами. Прикладом слугує Амстердамська
громадська цифрова культура як нова форма суспільної
сфери, яка поєднує місцеві інституції, організації
широких мас та комп’ютерні мережі в розвитку
культурного вираження та участі у житті суспільства,
у результаті чого була сформована мережева спільнота
міста, а його модель матеріалізувалася в структурі
сайту. Місто Амстердам було першою місцевою
адміністрацією, яка погодилася з’єднати свої внутрішні
мережі з Інтернетом, намагаючись забезпечити конт
рольовану прозорість. Організовані культурні заходи,
поєднані з новим середовищем як інструментам для
нових форм людського спілкування та вираження,
слугували вираженням традицій нової цифрової
культури. М. Маклюен [10] як провідний фахівець
у галузі інформаційного суспільства, акцентує увагу
на взаємовідносинах між Інтернетом і соціальною
організацією суспільства, бізнесом і політикою, та
його вплив на культуру. Компанії, які не визначили
для себе стратегії цифрової трансформації, ризикують
взагалі залишитися без бізнесу. Показник успішної
цифровізації бізнесу – швидкість повернення інвестицій
у передові технології, яка забезпечує новий рівень
конкурентоспроможності.
Рушійною силою цифрових ініціатив є робочі групи,
в яких об’єднуються спеціалісти різних напрямів,
зацікавлених у досягненні загальної бізнес–цілі,
які стимулюють колективний пошук оптимальних.
Цифровий бізнес – це перш за все нові ринкові моделі
для компанії, і є всі свідчення того, що в майбутньому
бізнес стане цифровим. Цифрова культура як результат
розвитку
інформаційного
суспільства
охоплює
широкий спектр напрямів: від комп’ютерних ігор і
мультимедійних музеїв до інтерактивного сторітеллінгу
і проектів, пов’язаних з дігіталізацією. Важливим
проблемами цифрової культури є «digital reuse»
(повторне використання цифрових продуктів), роль
нових медіа у житті, роль технологій в організаціях,
розвиток інновацій, які були б реалізовані на практиці. У
самому широкому смислі слова цифрову (або дігітальну,
від англ. digital – цифровий) д визначити як систему
реальних і символічних феноменів, що базуються на
цифровому кодуванні та його універсальної технічної
реалізації, закроплених ментально і детермінуючих
віртуальні форми різних видів життєдіяльності. У більш
вузькому смислі слова, цифрову культуру слід визначити
як систему нових цінностей, знань, компетенцій, моделей
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поведінки і комунікацій, що визначають життєдіяльність
індивіда у цифровому просторі. Цифровий простір,
насичений іграми та інтелектуальними ресурсами, часто
сприймається як нова комунікативна галактика, яка є
аналогічною нового культурного простору, описаного
М. Маклюеном в «Галактика Гутенберга» [10]. Галактики
мови і тексту не тільки розширюються і доповнюються
мережевими ресурсами, але й перетворюються в
цьому середовищі, що часто називаються терміном
«гіперінтелект». По суті, комп’ютерні цифрові технології
розширюють і перетворюють здібності самої людини,
створюючи основу для нових реалій. Користуючись
новими комп’ютерними цифровими технологіями,
людина створює об’єкти другої – мультимедійної
природи, які легко трансформуються і управляються
за допомогою комунікацій, спілкування, обміну
мультимедійними продуктами [11, c. 78–88]. Цифровий
простір виступає відкритим для інтенсивних змін,
який стає середовищем існування нових поколінь, що
дозволяє по–новому досліджувати світ, створювати
принципово нові наукові інструменти. Очевидними є
творчі потенції людини, які при використанні цифрових,
комп’ютерних та інформаційних технологій роблять
людину принципово незавершеною і відкритою для
змін. Людина у цифровому просторі стрімко розширяє
свої можливості інтерактивної системою, формує і
відповідні параметри майбутнього. Комунікативний
простір, що стрімко розширяється, збільшує не просто
кількість зв’язків, комунікацій, але більшу частину
предметних сфер із різних сфер знання. Неминуче
починають змінюватися і світоглядні проблеми людини,
що починають вимагати формування цілісної картини
світу, виникають проблеми у «новій оптиці», в новому
звучанні проблем чи їх психічного сприйняття [12,
с. 253–268]. Користуючись комп’ютерними цифровими
технологіями, людина не просто породжує новий
предметний світ, як це відбувається у «другій» природі,
але й створює об’єкти другої – мультимедійної природи,
які гарно трансформуються. Одним словом, комп’ютерні
технології, програмне забезпечення дозволяють по–
новому досліджувати оточуючий нас світ, створювати
принципово нові наукові інструменти ді [13, c. 148–
156]. Будучи відкритою системою, трансформуючи
світ, людина в аутопоетичному процесі комунікації,
безмежно розширюється і змінюється сама. Це зовсім
інша онтологічна реальність, в яку включається
індивід, потребує розвитку своїх потенцій, необхідності
створювати гармонічний світ, людина стає серйозним
«партнером», а не просто активним суб’єктом дії,
використовуючи динамічні навантаженням, візуальні,
аудіальні, тектильні та інші збудження сутнісних сил
людини. Фактично людна перетворюється в систему,
яка пред’являє новий рівень складності і вимагає зміни
в системі координації, чим виводить людину до більш
складних задач самоуправління.
Висновки. 1. Інформаційна культура пов’язана з
соціальною природою людини, вона є результатом
різноманітних творчих здібностей людини. Інформа
ційна культура – це вміння цілеспрямовано працю
вати з інформацією і використовувати її для отримання,
обробки і передачі інформації з метою використання
комп’ютерних інформаційних технологій. Цифрова
культура є результатом розвитку інформаційного
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суспільства та формування його геоцінностей.
2. Цифровий простір, насичений іграми та інтелектуаль
ними ресурсами, створеною людиною, сприймається
як «нова комунікативна галактика». Культура, що
визначається як друга природа для людини, набуває
нового виміру, так як формується як інтерактивний
віртуальний
простір
в
умовах
інформаційного
суспільства як виклику цивілізації. 3. Сучасні технології
дозволяють відслідковувати мережеву активність
і зібрані дані аналізувати всю сукупність даних.
Дігітальність мислиться як маркер культури, що включає
як артефакти, так і комунікації, які характеризують
певний образ життя. Дігіталізація є процес, під яким
слід розуміти комп’ютеризацію та розвиток Інтернет,
що неможливо одне без іншого. 4. Під цифровою
культурою спеціаліста ми розуміємо цінності цифрової
технологізації, які не суперечать загальним гуманіс
тичним цінностям, а означають цифрову компетентність
спеціаліста, володіння технологіями оптимального
орієнтування у цифровій реальності, і, перш за все,
продуктивного спілкування у віртуальному просторі.
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Digital culture as a result of information society culture
development
This article analyzes that the information culture as a component of the
information society is formed in the context of civilization cultural genesis and
represents a highest level of its development. The aim of the scientific study – the
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conceptualisation of digital culture because of culture development of information
society had formed during the last decades of modern civilization and transformed
into a new type of information culture. The informaciological and synergistic
methods allowed for following evolution from information culture to the digital
culture. Conclusions – carried out the reflection on the discourse about the digital
culture, the results revealed that informaciological and synergetic approaches leads
to information and communication as the unity of the world civilizational paradigm.
The concept of «digital culture» is clarified and its main characterological features
are revealed. It is analyzed that the information society is a type of society in with
the most important resources are production and consumption, and information
recognized as the most important resource. New information and telecommunication
technologies are the basic technologies, and the information environment, along
with social and environmental, is a new human environment. It is proved that ability
to work with information for receiving, processing and transfer information in the
context of use the computer information technology is the information culture. Digital
culture is the result of the development of an information society, represented as the
values of digital technologization, which do not contradict the common humanistic
values. Conclusion – digital culture means the digital competence of a specialist,
the possession of the technologies of orientation in digital reality, and the ability to
productive communication in a virtual space.
Keywords: information culture, digital culture, information system, digital
values, network resources, human self–realization, virtual space.
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Інформаційно–кумунікативний простір
туристичної діяльності
Комунікація як система інтерактивних взаємодій культурних практик
в контексті глобалізаційних процесів сучасності стає провідним фактором
здійснення інтегративного потенціалу соціокультурних ініціатив. Туризм
є однією з провідних домінантних культурних практик, що займає у всіх
розвинутих країнах великий відсоток капіталовкладень, а також дає величезну
суму коштів для розвитку культури в цілому. Втім, такі сфери культурної
діяльності, як реклама, дизайн, інформаційна система туризму, брендинг,
паблік рілейшнз визначаються як допоміжні, хоча це не зовсім так. В статті
доводиться, що простір туристичної діяльності – це перманентна системна
цілістність, яка змінює свої пріоритети та орієнтована на гетерохронію,
тобто на мульти–часові виміри презентація інформації та визначення
комунікативного ядра турпродукту. Комунікативні та інформаційні реалії
туристичної діяльності орієнтовані на пріоритети тих споживачів, які задіяні
в контексті турподорожі. Електорат має визначені смаки, потреби, спонукає
як до сегментування, селекції туристичної діяльності, так і всієї системи
послуг у системи здійснення туристичної діяльності в цілому.
Ключові слова: культура, комунікація, туризм, туристична діяльність,
реклама, брендинг.

Інформаційна політика – це політика перетворення
суспільства натурального та символічного обміну на
інформаційне суспільство з максимальним задіянням
різних систем імагінації, опосередкування. Інформація
квантується, стає знаковою, семантично ідентично, тобто
несе в собі символіку, архетипи культури. Інформація
переутворюєьтся на образний світ, який продукує
власну інформаційну політику як культуру комунікації
в специфічних умовах, де ідеальні продукти: знаки,
символи, образи вартують більше, ніж матеріальні. Так,
культурні практики, починаючи від реклами, радіо,
телебачення, книжкової продукції, буклетів та ін. в
контексті туристичної діяльності стають комунікативно–
інформаційними акторами. Туристична діяльності
як приваблива комунікативна системно орієнтована
на глобальні імагінативні конструкції – бренди тих
чи інших фірм, дестинацій, музеї, що несуть в собі
величезний інформаційний простір візуальної та
предметної інформації.
Трансформації інформаційного поля культури
визначається специфікою циркуляції інформації на
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глобальному, регіональному, локальних рівнях комуні
кації. Глобальний рівень охоплює міжкультурний, транс
континентальний простір, регіональний – національний,
або частку національного турпродукту, локальний
орієнтований на етнокультурні інваріанти, регіони
національних культур, що тісно пов’язані з традиціями,
добробутом, оселею. Інформаційний та комунікативний
простір не можна визначити як суто інформаційний або
як суто комунікативний, він завжди є культуровимірним
та людиновимірним, артикулюється національною
мовою, набуває в комунікативно–інформаційних адеква
ціях привабливого способу стилю життя.
Проблема інформаційної стратегії в контексті здійс
нення культурних практик в системі туристичної
діяльності вивчалася в роботах В. Азара, І. Гаврілішина,
В. Квартального, Г. Почепцова та ін. [1; 2; 3; 7], адже мало
визначені філософсько–антропологічні та культурологічні
аспекти формування інформаційних та комунікативних
інституцій туризму в просторі глобалізації культури.
Мета статті – визначити соціокультурні детермі
нанти формування культурних практик туристичної
діяльності як комунікативних технологій.
Турпродукт в контексті комунікативних технологій –
це завершена системна цілісність, що конституюється,
усвідомлюється в масовій свідомості шляхом інфор
маційних імагінативних актів і конструюється як
цілісний ряд настанов, імперативів, пріоритетів, модулів,
іміджів, що спонукають до тої чи іншої події – купівлі,
подорожі, сприймання інформації та ін.
Найбільш
цікавою
проблемою
в
контексті
глобалізаційних стратегій та екстенсивних засобів
комунікації, що пов’язані з усе більшим захопленням
інформаційного
простору
культурних
територій,
є виникнення так званих електронних суспільств.
Формується система електронного уряду. Ця метафора
влади ніскільки не свідчить про те, що утворюються
якісь метакультурні глобальні структури, але говорить
про певний комплекс формування, структурування
і передання інформації. Свідчить про те, що існує
електронне управління, навіть електронна держава, що
створюються як певні агломерація віртуальних гаштетів
[7]. Це свідчить про певну владу інформаційних
дискурсів комунікації, що задіяні в мережах споживачів
інформації, використовують релевантну для своєї групі
інформацію, трансформують її в тих чи інших форматах,
розповсюджують і одночасно виступають як продуценти
і реципієнти інформаційного поля.
Йдеться про систему індентифікації передання
інформації, де послуга і продукт туристичної діяльності
поєднуються в контексті субстрата електронних
носіїв і вже не розрізняються так радикально, як
вони визначаються в інших культурних практиках.
Електронна
стратегія
проектування,
управління
(особливо управлінські проекти) пов’язана з менедж
ментом, маркетингом, тобто опосередкуючою сферою
діяльності. Все це так чи інакше дає можливість
охарактеризувати електронний уряд як стратегію
надання удосконалених послуг усім зацікавленим
респондентам та акторам комунікацій. Це говорить про
те, що вичерпна інформація дається в вигляді тих чи
інших систем доступу до інформації, продажу тих чи
інших послуг у вигляді так званих пресрелізів, урядових
тендерів і будь–яких інших субструктур.
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Розгорнута система опосередкування передання
інформації, а також вихід на дешеві ресурси і
додаткова інформаційна база задіяння механізмів
діалогу, інтеракції уряду і громадян, співтовариств
у спеціалізованих онлайнових формах програм чи
певних суспільств віртуального простору свідчить
про те, що створюється система імагінація інформації.
Завдяки тотожності продуцента та респієнтнта в
комунікацій виникають нові можливості, які приходять
в туристичну діяльність. Утворюється той феномен,
який зараз визначається філософами як медіа–реальність
культуротворчості.
Отже, медіальність як феномен культури – це
універсальний комунікативно–інформативний простір,
який стає медіально напруженим і водночас
акумулює в собі інтенції медіа–середовища, медіа–
впливу, медіа– інтерпретації та медіа–бачення. Так
формується контекст медіа–вбачання, коли людина
все сприймає або фрагментарно, боковим зором, або
таким чином, що визначається як рефлекція туриста,
тобто епізодично інформативно. Комунікативний
простір туриста – це ємкий, екзистенційно насичений
контекст, адже стиснутий у часові. Це призводить
до того, що функціонування культурних практик в
рамках туристичної діяльності зводиться до експансії
в її культурний простір надзвичайно насиченого
інформативного середовища, яке компенсує брак часу.
Певна змагальності комунікативних інгредієнтів
туристичної діяльності (реклама, піар–діяльність,
брендинг, вербальна інформація, візуальна інформація
та ін.) потребує системної домінанти. Так, кожен з
цих інгредієнтів стає своєрідним епіцентром в певний
час і в певному просторі. Так, якщо ми потрапляємо в
епічне середовище музею, то тут, звичайно, усуваються
і бренди, і реклама, а головним стає голос екскурсовода–
медіатора, що дає інформацію, інтерпретує той чи
інший твір. Якщо ми знаходимося в стані подорожі,
пересування, то тут, звичайно, включаються всі
допоміжні атрактори, в тому числі і рекламні, в чому
допомагають візуальні екранні засоби інформації. За
цих умов утворюється настанова, формується переддія,
підготовлення до сприйняття тієї чи іншої інформації.
Процес комунікації в туризмі розбивається на
переддію, дію і післядію. Ці стадії комунікативного
здійснення мети як цілепокладання, мотивація дії
потребують своїх певних атракторів, тобто формується
певний мікс комфорту і мікс реллаксації, а їх
комунікативне ототожнення утворюється вже в стадії
переддії, в якій реципієнт наче переживає стан післядії –
задоволення від подорожі. Втім, післядія розуміється
як своєрідна переддія – перехід до нового атрактору,
нового атракціону, нової зустрічі з інформаційним
простором. Так, комунікативний простір розширює
часові рамки турподорожі, робить час багатовекторним,
поліфонічним. В комунікації здійснюється інтеракція
як певна зустріч атр–феноменів з інформативним
простором.
Віртуальний простір комунікації туристичних фірм,
збіднений вербально, або сформований за вербальною
домінантою, свідчить про те, що акт комунікації в
турподорожі (живе спілкування туристів) усувається, бо
в соціальних сітях актуалізується переддія і післядія.
Цей парадокс можна позначити тим, що «контроль»
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за власним спілкуванням є неможливим, бо будь–яке
його форматування виглядає як зовнішній сценарій
або ідеологічна пропаганда. Тобто інформація як
комунікативне поле актуалізується на вході і виході
системи. В цьому режимі працюють всі системи, що
пов’язані з інформаційним полем: електронний уряд,
системи комунікацій туристичної діяльності як певна
владна інтенція управління поведінкою майбутнього
електорату, організація його сприйняття. Так, навіть
управління спонуками реципієнти здійснюється не
нав’язливо, але в системі тих конкуруючих імагіна
тивних принципів та механізмів образної трансформацій
інформації, що переводять будь–яку дію в подію, тобто
в завершений образ, який переживається як надцінність
буття, заради якого фактично й здійснюється подорож.
Дослідники
всесвітнього
туризму
відмічають
більш швидкі збільшення числа можливостей для
мандрівок: зниження торгівельних бар’єрів, з’явлення
мультикультурних суспільств, конвергенція смаків і
упереджень. Втім сили національних меншин суперечать
глобалізації, зокрема ріст націоналізму в політиці,
що проводиться багатьма країнами. «В цілому можна
стверджувати, що сучасна динаміка переходу до
глобалізму уступає в якості міцної силі, що породжує
маркетологів туризму і відпочинку, які працюють з
новими загрозами, ризиками так і можливостями.
Нова світова економіка в значному ступені залежить
від домовленостями між компаніями і особистісними
комунікаціями, які тепер на цій арені є основними
акторами, що мають найбільшу силу і виступають
швидше не керівниками, а мультинаціональними компа
ніями», – свідчать Н. Морган, А. Причард [5, с. 181–
182].
Отже, електронний уряд, утворення проміжних
систем інформації, де виникають віртуальні суспільства,
працюють зі справжніми та несправжніми системами
пересування. Справжні перевозять літаками і іншими
способами мандрівки, а несправжні здійснюють
віртуальну подорож. Так, турист як актор туристичної
діяльності здійснює акт туристичної подорожі як
візуальну, віртуальну подорож, що стає однією з
головних провідних фігур сучасної культури і сучасного
ринку послуг, розваг, продажу культурних цінностей
туризму.
Система культурних практик, що входить в контекст
туристичної діяльності, орієнтована на своєрідну
інтеграцію маркетингових зусиль і інтегрованих
маркетингових комунікацій, які стають однією з
важливих надсистем просування на ринок нових
проектів, пов’язаних з демографічними, геополітичними
та ін. конфігураціями створення універсального
туристичного ринку. Головне відмітити ті загальні
тенденції комунікативних технологій, що визначаються
зростаючою специфікацією туристичної діяльності, яка
орієнтована на її визначення від локальної мандрівки до
глобальної подорожі.
Всю систему імагінацій туракцій як до, так і
після неї, потрібно ідентифікувати в імагінативному
просторі тур–комунікації, щоб закріпити досвід, який
має турист і знову спонукати його до нової акції,
нової подорожі. Отже, потрібно утворити безперервну
комунікативну систему перманентної туристичної
інтенсифікації культури, що свідчить про інформаційно–
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комунікативний простір туристичної діяльності, який
є не просто різноманітним, але й орієнтованим на
своєрідний електорат, своєрідні проблеми, своєрідну
специфічну аудиторію.
Глобалізація стає кроскультурним явищем, про
глобалізаційні
тенденції
свідчить
конвергенція
культурних потреб, смаків, що є загальними і
незворотніми. Так, такі країни, як Індія, Франція в
принципі стають споживачами тієї ж самої продукції
у вигляді Pepsi і також орієнтовані ні західну систему
потреб і смаків. Виникають, однак, й ті культурні
спільноти, а також суспільства, які працюють не лише
на глобалізм, а на локалізм. Отже, мультикультуралізм
є двохвекторним. В ньому можна визначити вектор,
орієнтований на мультиреальність, адже будь–яка
система потребує антисистеми. Антисистема формується
в рамках локальних етнічних меншин, які зберігають
свою ідентичність і спонукають до того, щоб визнавали
їх гідність, цінність в культурному співтоваристві. Так,
в США існує багато етнічних китайців (в Каліфорнії
їх мешкає один мільйон), етнічні китайці мешкають в
Тайвані, Лос–Анджелосі, Лондоні, розкидані по всьому
світу.
Динаміка міграції і відразу ж утворення альтер
нативних спільнот в рамках материкового куль
турного простору говорить про ту систему створення
інокультурних анклавів, а також діаспор, які
спонукають до міжкультурного обміну, а також
обміну туристичному, який стає потужним джерелом
інтеграції. Етнічні меншини пересуваються в рамках
США з одного штату в інший, в іншу країну. Ці
тури орієнтовані саме на етнокультурну динаміку, на
задоволення етнокультурних потреб. Так, динаміка
туристичного ринку формується в залежності від
тих можливостей забезпечити себе тим чи іншим
комфортом, або менш комфортним турпродуктом.
Економічна складова грає тут надзвичайно велику
роль для людей, які мають багато часу, але не мають
грошей для того, щоб поїхати у подорож. Втім є люди,
які мають багато грошей, але не мають часу для того,
щоб подорожувати. В рамках таких ножиць формується
система турів, які орієнтовані на експрес–інформацію,
сповнену комфортного життя для заможних людей і,
навпаки, на інформацію, яка здійснюється в рамках
дешевої туристичної продукції.
Утворюється комунікативно–інформаційний синтез
як образ одного мистецтва в широкому сенсі, яке
можна назвати туризмом, або синтез різних видів
мистецтв, що є супутніми, або належать різним
культурним практикам туристичної діяльності. Це гра
фічний дизайн, рекламний дизайн, мода, забезпечення
модним продуктом в широкому розумінні, це реклама
як цілісність культури, що презентує інформацію
як національний бренд та ін., піднімає її над
світом буденності. Програмно–проектна діяльність
менеджменту в туризмі передбачає, формує і здійснює
той маркетинг мікс, який орієнтований на логістику та
на обґрунтування тих чи інших системних функцій, які
здійснюються комунікативною діяльністю. Маркетологи
створюють систему індетифікації потенційних клієнтів
і намагаються сформувати систему Public Relations в
певній передбаченій аудиторії, на яку розраховується та
чи інша туристична діяльність.
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Отже, сегментування має такі провідні завдання:
визначити складові ринку, систему позиціювання
великих та малих брендів, систему рекламних акцій,
які здатні концептуалізувати всі позиції, знайти
метапозицію, яка була б найбільш привабливою,
оригінальною і водночас економічно самодостатньою.
Тобто здійснюється своєрідна фрагментація, фракта
лізація та макроструктурація інформаційного масиву
(знаходяться мікроскладові певного процесу, які
буквально охоплюють всі сегменти від опрацювання
здійснення бренду до тих великих пакетів комуніка
тивних маркетингових стратегій, які найбільш
відповідають тим чи іншим соціальним, економічним,
політичним і технологічним завданням, що потребує
соціокультурне середовище).
Втім, наприкінці ХХ століття від макропрограм,
макросегментації
прийшли
до
мікросегментації,
до своєрідних локальних програмних стратегій,
які орієнтовані на той чи інший потік електорату:
це геї, лесбіянки, молодь спортивного типу, люди
похилого віку. Всі вони є споживачами туристичної
продукції. І, зрештою, формується широкий потік того
споживацького ринку, який орієнтований на анонімну
аудиторію, яка пов’язана з сезонними пересуваннями і
сезонними потоками, що мають вже не скільки характер
туристичної діяльності, скільки міграційний. Таке
єднання міграційних та туристичних реалій свідчить про
сегментування, яке займається оцінкою та визначенням
потреб того чи іншого споживацького ринку.
Комунікативною компонентою цього маркетингу
є сегментування ринку як визначення смаків, потреб і
орієнтацію на той чи інший стиль життя. Сегментування
дозволяє усунути не потрібну, а інколи зайву
конкуренцію при насиченому ринку, а також знайти свою
екологічну нішу в контексті того чи іншого сегменту,
який розбудовується маркетинговою стратегією, що
здійснює гомогенізацію мозаїчних сегментів туристичної
індустрії, або, навпаки, шукає гетерогенні структури,
які можуть змінювати своє позиціювання і визначати
турпродукт як лабільний, мобільний маркетинг мікс,
здатній трансформуватися в ході самоздійснення.
Ефективним комунікативним засобом є перепо
заціювання брендів, спонук та настанов туристичної
діяльності. Туристичний маркетинг мікс як здійснення
лабільного турпродукту є характерним інтегративним
інструментарієм для сучасних креативних засобів
здійснення синтетичного туристичного продукту.
Отже, якщо з початку 50–х років в маркетинзі і взагалі
в системі опосередкуючої діяльності в контексті
культури домінували так звані бемі–бумери, тобто ті
маркетологи, які орієнтувалися на усталені традицій
і на широкий маркетинговий пресинг, на концепцію
усталеного споживача, усталених потреб, то, починаючи
з 60–х років, з протестними культурами, коли виникають
такі цільові аудиторії, які мають назву тінейджери,
хіппі, яппі панкі та ін., починає формуватися система
полівалентних відносин, де споживачі вже не є
простором поглинання типової продукції, а важливо
шукати нетрадиційні стратегій менеджменту.
Висновки. На межі тисячоліть глобалізація спонукає
до еклектичних, гібридних, а інколи антисистемних
конгламерацій інформативно–комунікативної політики
в туризмі. Мікромаркетингова та макромаркетингова
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стратегії стають орієнтованими на легкі мобільні
трансформативні системи утворення турпродукту [8].
Актуальною визначається тотальна персоніфікація
інформації, яка потребує все більшої і більшої
гомогенізації та уніфікації у вигляді комунікативних
опосередкуючих атракторів: театральних презентацій,
перформансів, інсталяцій. Утворюється той контентекст
театрології, який можна назвати синтетичним,
маркетингово–рекламним і водночас дизайнерським.
Це соціальний дизайн в контексті туристичної
діяльності. Його сутність полягає в тому, що він
здійснює конвергенцію, дивергенцію і трансформацію
туристичного продукту. Дивергенція розширює рамки
можливого в турдіяльності всіма засобами культур
них практик: візуальніми, віртуальними, театральними
тощо. Трансформація доводить інформаційно–комуніка
тивну модель до певного епіцентру, коли найголовніше
побачити життєздатність і можливість подальшого
використання тої чи іншої моделі. Конвергенція
опрацьовує найбільш доцільні, рентабельні та конку
рентоздатні проекти. Конвергенція відносин є цілком
обґрунтованим проектом кінцевого результату проекту
вання. Надметою комунікативних стратегій конвергенції
є конвергенція типів поведінки. Конвергенція поведінки
здійснює реляцію між споживачами похилого віку, які
поводять себе як молоді люди, і, навпаки, коли молоді
люди починають вести себе як споживачі с досвідченим
віком і досвідом споживання.
В цьому просторі важливою є система ідентичності,
яка описується мовою маркетологів як сегментація, у
соціологічному вимірі – селекція, а мовою дизайну –
це дивергенція, трансформація, конвергенція, що стає
певною універсалізацією та уніфікацією турпродукту,
орієнтованого на ідентичність смаків, потреб і
передбачення результату, який має отримати та чи інша
людина в турподорожі.
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Information and communication space of tourist activity
Communication as a system of interactive interactions of different cultural
practices in the context of the globalization processes of modernity is becoming a
leading factor in the implementation of the integrative potential of cultural practices.
Tourism is one of the leading dominant cultural practices, which occupies a large
percentage of its investments in almost all developed countries, and also gives a huge
amount of money for the development of culture as a whole. Such spheres of cultural
activity as advertising, design, information system of tourism, branding, public
relations are defined as auxiliary, although this is not quite so. The space of tourist
activity is a permanent systemic integrity that changes its priorities and is oriented
to heterochrony, that is, time measurements, the presentation of information and the
definition of the communicative core of a tourist product. The electorate has certain
tastes, needs and urges the dealers of the tourism industry to this or that segmentation,
the selection of the service system and the system of tourism activities in general.
Keywords: culture, communication, tourism, advertising, branding.
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Дика природа та культурний ландшафт
Аналізується проблема взаємодії дикої природи та культурного
ландшафту. Метою написання статті є дослідження принципів взаємодії дикої
природи та культурного ландшафту в історії людства. Аналізується зміст
категоріального кола понять, що віддзеркалюють досліджувану проблему. Це
поняття – «природа», «перша природа», «друга природа», «дика природа»,
«ландшафт», «культурний ландшафт». Зазначається, що культурний
ландшафт є об’єктом історико–культурної спадщини, семантичною та
символічною системою. Він містить образи, цінності, світоглядні та
поведінкові настанови, ідентичності, соціальний і символічний капітал. Від
домінування дикої природи людство перейшло до життєдіяльності в умовах
культурного ландшафту, який поступово скорочує ареал дикої природи.
Ключові слова: дика природа, культурний ландшафт, суспільство, людина,
світоглядні настанови.

Зміни навколишнього природного середовища
викликають занепокоєння у кожної людини та у
людства в цілому. Антропогенний вплив на природу
посилюється з плином часу і актуалізує екофілософські
дослідження проблеми принципів оптимальної взаємодії
природного та культурного ландшафтів на сучасному
етапі. Щодо стану наукового опрацювання, то зазначена
тема висвітлена в науковій думці фрагментарно, має
місце галузева розпорошеність та бачення проблеми
через вузько професійну парадигму. Певні аспекти
досліджуваної теми розглядаються в працях В. Борейка
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[1], В. Бочарникова [2], В. Каганського [3], В. Калуцкова
[4], О. Ковальова [5] та інших. В осмисленні даної
проблематики домінував соціально–географічний підхід,
незважаючи на заперечення з боку О. Ковальова щодо
існування соціальної географії як науки. Є пропозиція
В. Бочарникова розвивати новий міждисциплінарний
напрям – «географію дикої природи» і в цьому ракурсі
розглядати природний та культурний ландшафти
[2]. Зазначимо, що протягом тривалого часу поняття
ландшафту розроблялося, головним чином, в рамках
фізичної географії. Але В. Калуцков пропонує розгля
дати ландшафт як культурний феномен, проводити
культурно–ландшафтні
дослідження
і
розвивати
такий науковий напрям як культурна географія [4].
У дослідженні суспільства відбувається взаємне
накладення тенденцій «культурного повороту» в
географії і «просторового повороту» в соціально–
гуманітарних науках, що грає не останню роль у
вивченні сучасного соціального простору. Слушною є
думка, що реалістичне наукове розуміння в географії
може базуватися лише на прив’язці об’єктів світу
людського буття до суспільного цілого, на тлі якого
розгортається дійсність індивіда, в тому числі в
«розгортці» його соціальної компоненти, що представляє
ексклюзивно
соціально–економічна
(гуманітарна,
культурна) географія [2]. Спираючись на доробок
фахівців з осягнення поставленої проблеми та розуміння
сучасних реалій, вважаємо слушним з’ясування
в
соціально–філософському
аспекті
принципів
взаємовідносин між дикою природою та культурним
ландшафтом, що і виступає метою написання статті.
Історія людства свідчить про постійне зростання
масштабів життєвого світу людини, освоєння нею
навколишнього природного середовища, залучення все
більшого за обсягом біологічного різноманіття природи
в її життєдіяльність та скорочення в зв’язку з цим
ареалу дикої природи. Перехід людини від збирання
природних благ для власного існування до виготовлення
необхідних предметів та послуг через організацію
виробничих процесів знаменував початок скорочення
ареалу дикої природи. Цивілізаційний розвиток
останніх століть, виражений в господарській діяльності
людини, значною мірою змінив і продовжує змінювати
обличчя планети. Виробництво людиною засобів
до життя з необхідністю пов’язано з окультуренням
природи, що позначає зменшення обсягів незайманої
природи. На сучасному етапі людиною за допомогою
новітніх технологій досліджено майже увесь природний
комплекс планети. Цивілізаційний простір ґрунтується
на домінуванні культурного, а не природного
ландшафту. Розглянемо стисло зміст основних понять
дослідження. Як було визначено в наших попередніх
наукових розвідках, у найширшому розумінні природа
(лат. natura – народжувати, породжувати) – 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). В науковій
літературі використовують поняття «перша природа»
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та «друга природа». Останнім терміном позначають
все, що є результатом перетворювальної діяльності
людини, створено людиною і існує завдяки її впливу
чи втручанню [6, с. 155]. Відповідно «першу природу»
можна вважати синонімом поняття «дика природа».
«Дикість» природи підкреслює такі її атрибути
як свобода, природність, незайманість людиною,
усамітнення, можливість залишатися поза контролем
людини, збереження первісного природного складу.
Існуванню дикої природи сприяє її віддаленість від
цивілізаційного простору, тому на багатьох безлюдних
океанських островах збереглися представники флори і
фауни, яких вже немає в місцях постійного проживання
людини. А там, де функціонування держави має
«острівний формат», характерним є унікальність
збереженого природного ландшафту, втраченого на
континентах через масштабну індустріальну активність
людини. «Друга природа»,що створена людиною,
радикально і невпізнанно змінила «першу природу»,
відтіснила її в цивілізаційному просторі в заповідники і
національні парки.
Щодо поняття «ландшафт», то вперше це слово
прозвучало в IX столітті в працях ченців Фульдского
монастиря в Німеччині. Вони при перекладі з латини
«Євангелічної гармонії» богослова Татіана замінили
латинське слово «регіо» (район, країна) на lantscaf, що
означає «єдина священна земля єдиної пастви» (земля
обітована), впорядкована територія; форма, відповідна
змісту, що є благодаттю, яка зійшла на «братів і сестер
у Христі». Поступово це слово трансформувалося
в поняття, далеке від первісного змісту. Так, з
XVI століття починає розвиватися ландшафтний
(пейзажний) живопис. Ландшафтом характеризували
як навколишню щодо спостерігача територію, яку
можна оглянути єдиним поглядом [8] і яка відрізнялася
б від сусідніх ділянок характерними індивідуальними
рисами [9]. З початку ХХ століття термін «ландшафт»
широко вживається в географії, а з другої половини
ХХ століття – також в екології. Описи ландшафту мають
науковий, художній і емоційний характер. В науковому
плані поняття «ландшафт» позначає конкретний,
індивідуальний природно–територіальний комплекс,
що має географічну назву і точне положення на карті,
це образ краю. О. Ковальов слушно підкреслює, що
ландшафт формується у свідомості людини на основі
сприйняття нею структури певної поверхні, на яке
впливає багато факторів, в першу чергу – цінності і
немає ландшафту як такого, а є образ, патерн (як зв’язок
важливих рис), що виникає внаслідок такого сприйняття
[5].
Автором терміну «культурний ландшафт» є
німецький географ Отто Шлютер, який розумів його як
матеріальну єдність природних і культурних об’єктів,
доступних сприйняттю людини. Ключову роль у
ґенезі культурного ландшафту О. Шлютер відводив
людині [7]. У сучасних дослідженнях культурного
ландшафту виділяють кілька підходів: інформаційно–
аксіологічний,
етнокультурний,
феноменологічний.
Інформаційно–аксіологічний підхід передбачає значну
роль у формуванні культурного ландшафту інформації
про духовні та інтелектуальні цінності, які передаються
від покоління до покоління, і на які впливають
матеріальні компоненти ландшафту. Етнокультурний
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підхід формує уявлення про ландшафт як про складний
природно–культурний комплекс, базовими поняттями
якого є «природний ландшафт» та «етнос». Але
дискусійним є твердження, що культурний ландшафт –
це обов’язково етноприродне явище, продукт взаємодії
саме етносу з природним ландшафтом. Дійсно,
культурний ландшафт нерозривно пов’язаний з
тією чи іншою спільнотою людей. Але нею можуть
виступати на сучасному етапі різні соціокультурні та
територіальні групи людей, не обов’язково етнічні.
На
думку
основоположника
феноменологічного
підходу, В. Каганського, культурний ландшафт – це
земний простір, життєве середовище досить великої
групи людей, що самозберігається, якщо цей простір
одночасно цілісний і диференційований, освоєний
утилітарно, семантично і символічно [6, с. 135]. Дійсно,
культурний ландшафт є об’єктом історико–культурної
спадщини, семантичною та символічною системою.
Він містить образи, цінності, світоглядні та поведінкові
настанови, ідентичності, соціальний і символічний
капітал, прояви адміністрування влади. За логікою
людської перетворювальної господарської діяльності
культурні ландшафти повинні покрити Землю цілком і
будуть розриватися лише мережею заповідних територій,
в яких дика природа буде виконувати функцію
екологічного каркаса. Такий погляд щодо розвитку
культурного ландшафту близький ідеї В. І. Вернадського
щодо ноосфери (сфери розуму), яка повинна замінити
біосферу, будучи природним етапом її розвитку. На
нашу думку, культурний ландшафт – це природний
ландшафт, окультурений людиною з метою створення
соціальної інфраструктури (житло, дороги, транспорт,
зв’язок, промислова сфера, заклади життєзабезпечення
тощо), яка створює найбільш комфортні на певний час
умови для публічного та приватного життя індивіда.
Процес розгортання конфлікту людини з природою
виступає як механізм творіння людського світу, в якому
природне є вже просто його складовою частиною.
Культурний ландшафт містить як природні, так і людські
екосистеми. Людина, як біосоціальна істота, так само
як і рослини та тварини, є невід’ємною частиною
екосистеми, в якій вона живе. Але людські екосистеми
детерміновані
діяльністю
людини,
визначається
соціальними системами і реалізують цілі, що мають в
першу чергу соціальну, а не біологічну спрямованість.
Зазначимо, що культурний ландшафт міст завжди більше
розвинутий технологічно ніж сільський, і надає людині,
особливо у великих містах країн–лідерів, більший
масштаб свободи та можливостей щодо реалізації
життєвих стратегій та творчих планів самореалізації
особистості. Але сільський культурний ландшафт надає
людині більш сприятливі екологічні та психологічні
умови життя.
Які ж принципи домінували у взаємовідносинах
культурного ландшафту з дикою природою на різних
етапах людської історії? В первісному суспільстві
життя людини було підпорядковано елементарному
виживанню і вона боялася і сторонилася дикої природи.
Для первісної людини характерним було прагнення
відвоювати у дикої природи певний простір та
одомашнити диких тварин та рослин. Безпека людини
та благополуччя на той час залежали від відриву від
дикої природи. В античному суспільство позитивне
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відношення до природи прив’язується до її родючості
та корисності, а дика природа розглядалася як ворожа
та огидна. Вважалось, що культурне очищення і вся
чарівність життя пішли після звільнення людини від
дикої природи. В епоху середньовіччя основні зміни
у відношенні до дикої природи були сформовані
іудейсько–християнською традицією та соціальною
практикою того часу. Дика природа мала значення
земного царства сил зла. Дику природу людина
зустрічає на землі і вона обумовлювала природну
схильність людини до гріха та спокус суєтного світу.
В той же час з’являється ідея про те, що дика природа
могла бути місцем притулку і досягнення релігійної
чистоти. Звідси поширення руху християн–ченців в
проведенні часу в медитації, духовному усвідомленні
і моральному вдосконаленні в оточенні дикої природи.
В епоху Відродження наголошувалося, що ідеальним
прагненням для християнина є досягнення небесної
краси, а не насолода земною. Такий підхід схиляв
до стриманості щодо краси дикої природи. Тому
за часів Ренесансу християнство робило рішучий
опір руху осягнення диких ландшафтів. І тільки
в Новий час жах щодо дикої природи змінився
благоговінням і захопленням. Вираз цього нового
відчуття дикої природи як поняття піднесеного,
привабливого, загадкового змінило думку про те, що
природа прекрасна тоді, коли вона зручна, родюча,
впорядкована. Формується відношення до дикої природи
як до культурного і морального ресурсу та основи
національної ідентифікації та самоповаги. Але розвиток
промисловості,
формування
ринкових
відносин,
освоєння нових територій для господарських потреб
значно скоротили простір дикої природи. Природа
починає розглядатися як комора для промислової
активності людини, для відтворення нею штучного
навколишнього середовища та задоволення власних
потреб. Вважалося, що воля і свідомість людей існують
для того, щоб використовувати потенціал природи
для розширення можливостей людини і прогресу
суспільства в цілому. Формування постіндустріального,
інформаційного суспільства, технологізація суспільного
та приватного життя актуалізували проблему захисту
дикої природи й прийняття в суспільстві певних правил
щодо обмеження антропогенного тиску на неї. Розвиток
цивілізації суттєво скоротив ареали дикої природи на
планеті, бо дика природа, її складові стають товаром.
Ареною життєдіяльності для багатьох людей стають
повністю урбанізовані території, де під впливом людини
частка природних складових виявляється мінімальною.
Але поступова формується світоглядна настанова,
що дика природа як Інше, як відмінне від людської
цивілізації, має право бути незалежною від інтересів
людини, зокрема економічних.
Якщо на початкових етапах історії людства
поселення людей огороджувалися від дикої природи,
то на сучасному етапі людство огороджує ареали
дикої природи від безконтрольної навали туди людей.
Тенденцією у взаємовідносинах природного та
культурного ландшафтів в наступні десятиліття буде
подальший наступ культурного ландшафту на ще
незаймані ареали дикої природи. Це підтверджується
й постійним зростанням: – чисельності населення
планети; – масштабів індустріальної та аграрної сфер
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виробництва; – пізнавальної активності людини; –
туристичних потоків в місця збереження дикої природи.
Тому слушною є думка про необхідність самопожертви
людства своїми деякими інтересами в ім’я збереження
дикої природи.
Підсумовуючи, зазначимо наступне. Взаємовідносини
природного та штучного (культурного) супроводжують
людство протягом всієї історії. Від домінування дикої
природи людство перейшло до життєдіяльності в умовах
культурного ландшафту, який поступово скорочує ареал
дикої природи. Це еволюційно відображає адаптаційне
становлення «господарюючої людини». Людство стоїть
перед необхідність розробки стратегії збереження дикої
природи та впровадження в практику світоглядної
настанови щодо розгляду її як священного простору.
Щодо перспектив подальших пошуків у зазначеному
напрямі, то проблемним полем дослідження є з’ясування
принципів збалансованого поєднання природної та
культурної складових культурного ландшафту.
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Wilderness and cultural landscape
The problem of interaction of wilderness and cultural landscape is analyzed.
The purpose of the article is to study the principles of interaction of wilderness and
cultural landscape in the history of mankind. The content of the categorical series of
concepts reflecting the investigated problem is analyzed. These concepts are «nature»,
«first nature», «second nature», «wilderness», «landscape», «cultural landscape». It
is noted that the cultural landscape is an object of historical and cultural heritage, a
semantic and symbolic system. It contains images, values, worldview and behavioral
attitudes, identities, social and symbolic capital. From the domination of wilderness,
humanity has moved to life in a cultural landscape, which gradually reduces the
wilderness.
Keywords: wilderness, cultural landscape, society, man, world outlook.
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Становлення моральної відповідальності
в українській сучасній політичній діяльності
Ключовою проблемою української політики є проблема безвідповідальності
владно–управлінських органів перед народом за виконання функцій управління
державою, за результати прийнятих рішень. Відповідальність представників
еліти – це відповідність їх професійних, моральних, культурних якостей і
результатів діяльності умовам і завданням, які повстали перед країною та
суспільством. Відповідальність державних службовців в такому випадку
виступає глибоко усвідомленням життєво важливих інтересів суспільства і
країни, здатність приймати найкращі рішення, здійснювати їх з максимальною
користю заради загального блага. Саме тому важливо дослідити процеси та
механізми становлення відповідальності в владних структурах України після
переломних подій Революції Гідності.
Ключові слова: політична етика, політична відповідальність, політична
мораль, політичні відносини, мораль, політичне рішення, несення політичної
відповідальності, суспільні відносини.

Актуальність піднятої проблеми полягає у необхід
ності дослідження у етико–політичному контексті про
цес формування комплексу відповідальності в українсь
кий політиці.
Відповідальності в етико–філософському контексті
набула розвитку в працях Г. Йонаса, К.–О. Апеля,
Г. Хабермаса та інших представників комунікативної
філософії. В українській політології останніх десятиліть
проблема політичної відповідальності, розробляється
такими дослідниками, як Г. Малкіна, Р. Павленко,
М. Самуйлік, В. Торяник та інші. Роботи С. Балана
та І. Кресіної зосереджуються на етичних аспектах
політичної відповідальності такі політологи, як
А. Коваленко, Л. Кривенко, О. Мельник, О. Оксак,
М. Оніщук та Н. Скоблик, розглядають її в контексті
становлення демократії.
Виділення не вирішених раніше частин загальної
проблеми. Наразі існує чимало досліджень політичної
відповідальності в рамках політології та державної
служби, але не в рамках етико–філософських
досліджень. Поза увагою науковців залишаються
питання політичної відповідальності, моральності та
етичності діяльності в контексті розвитку України.
Мета статті полягає у етико–філософському
аналізі політичної відповідальності в Україні.
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Сучасна Україна переживає важливий етап змін
як у політичній, так і в культурній площині свого
розвитку. Молода країна має не лише перейти від
авторитарно–тоталітарного суспільного устрою до
демократичної правової держави, а й побудувати свій
власний політичний шлях, культуру та національну
ідентичність. Відбудова своєї історії, пошук культурного
коріння, формування сучасної еліти та ціннісного
апарату характеризують основні потреби України
сьогодні. Створюючи національну ідею ми маємо
пройти послідовний процес трансформації усіх сфер
суспільного життя. Такі трансформації безпосередньо
залежать від політичного апарату країни, який в
свою чергу має докорінно змінитись та стати певним
гарантом етичної та правової демократизації. В даному
розділі, ставлю за мету розглянути стан політичної
відповідальності в Україні та зміни, які можуть сприяти
посиленню інстуціоналізації моралі в політичному
секторі.
Проблема політичної відповідальності в Україні
отримала новий поштовх у зв’язку з революцією
гідності та активними змінами в суспільному та
політичному житті після неї. Виникла потреба як
в її теоретичному тлумаченні, так і в практичній
реалізації. Українська політика на сьогоднішній
день дуже далека від ідеалу. Відсутність належної
політичної освіти, корумпована система, проблема
пошуку гідних професійних кадрів та хитка правова
та етична системи є причиною не здатності країни
побудувати демократичне громадянське суспільство.
Демократія включає обмеження діяльності суб’єктів не
лише правовими нормами, а й моральними, передусім
це стосується політичної відповідальності за наслідки
владних рішень чи дій. Тому політична відповідальність
виступає як моральний комплекс життєвих цінностей та
критеріїв, яким керуються політики в процесі боротьби
за владу та її реалізації.
Важливим для нашого дослідження є, насамперед,
відсутність сталої ціннісно–нормативної бази всередині
самої політичної організації, та недовіра до інститутів
влади з боку населення. Ця проблема формує цілий
комплекс досліджень в українській етико–філософській
думці. Розв’язання цих проблем можливо лише за
умови створення нової політичної еліти та її участі у
цих змінах. Відкритість суспільства і демократичне
політичне середовище ставлять нові етичні вимоги
до національної влади. Від її якостей, здатності
адекватно й оперативно відповідати на запити часу,
нести відповідальність за долю суспільства значною
мірою залежить успіх у вирішенні складних завдань
перехідного етапу розвитку українського суспільства та
його майбутнє.
За роки незалежності в українському соціально–
політичному просторі відбулись значні зміни, що
передовсім характеризувались намаганнями експери
ментальним шляхом виробити найбільш ефективні
моделі виборчої системи, розподілу влади та інших
аспектів демократії, які не в останню чергу пов’язані і з
політичною відповідальністю.
Так, наприклад, парламентські вибори 1994, перші
за час незалежності, проходили за мажоритарною
системою, згідно з якою депутат мав отримати
більшість голосів виборців, а саме більше п’ятдесяти
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відсотків, причому на обох турах. Через цей недолік
системи, значна частина округів так і залишилась не
представленою у парламенті. Проте, явка виборців
склала 75,6%, що було знаком значної зацікавленості
населення у проведенні та результатах виборів та
надію на позитивні зміни в українському суспільно–
політичному просторі. На наступних парламентських
виборах діяла вже змішана, мажоритарно–пропорційна
система, яка дозволяє здійснювати контроль і
притягувати до політичної відповідальності не лише
політичні партії, але й окремих їх представників. З
цих же міркувань останні роки позначились палкими
дебатами щодо проведення виборів за відкритими
виборчими списками: це дозволило б громадянам
покладати індивідуальну відповідальність на депутатів,
яких вони обирають, адже «колективна» відпові
дальність у випадку політичних партій найчастіше
означає, що її не несе ніхто.
Двічі після Революції на граніті та суспільних
протестів у перші роки здобуття незалежності, в Україні
відбувались масові протести проти чинної влади.
Помаранчева революція 2004 року та Революція Гідності
2014 стали дійсно переламними моментами в історії
держави. Можливо, саме остання стала справжнім
початком
формування
активного
громадянського
суспільства та створення політичної нації, хоча про
довгострокові наслідки говорити ще рано.
Дослідження політичної відповідальності відбу
ваються на межі таких дисциплін, як політологія,
соціологія та філософія (передовсім в етиці). В
українському науковому дискурсі найбільшу увагу
проблема політичної відповідальності привернула з
боку політологів, які досліджують її правові та етичні
аспекти.
Політична відповідальність є одним з різновидів
соціальної відповідальності, яку український філософ
А. Єрмоленко визначає як «міра відповідності поведінки
особи, групи, прошарку, держави наявним вимогам,
діючим суспільним нормам, правилам співжиття,
правовим законам; співвідношення обов’язку і міри
його виконання суб’єктом (особою, людиною, класом)»
[2, с. 87]. Відповідно до цього, політичну відпові
дальність можна розуміти як такий вид «соціальної
відповідальності, який полягає у відповідності дій
індивідів, соціальних та організаційних спільнот
як суб’єктів політики суспільним вимогам щодо
здійснення публічної влади» [4, с. 170]. Суб’єктами
відповідальності можуть бути як окремі індивіди,
так і групи людей – соціальні прошарки, організації,
інститути та держава. Суспільні вимоги, мірою
відповідності до яких визначається відповідальність,
також може поставати у різноманітних формах.
Найголовніша відмінність полягає у мірі їхньої
кодифікації, виділяючи таким чином у політичній
відповідальності такі її підтипи, як політико–правова та
морально–політична відповідальність. Важко визначити,
який з цих аспектів можна вважати первинним чи
важливішим.
На думку І. Кресіної, морально–політична відпо
відальність є первинною щодо політико–правової,
яка – легко провести аналогію з мораллю і законами як
такими – являє собою кодифіковану, формалізовану і,
відповідно, вужчу область політичної відповідальності.
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На думку дослідниці, морально–політична відпові
дальність не є чимось похідним від встановлення
демократичних інститутів, що автоматично з’являється
і розвивається разом з процесами демократизації
політичного дискурсу та суспільства. Вона є
«радше елементом політичної культури, моральним
артефактом нації, певним інтелектуальним досягненням
політичного суспільства, ніж функціональним атрибутом
демократії», і «має стати усвідомленою цінністю у
суспільстві, щоб відігравати роль регулятора відносин
у сфері політики» [3, с. 4–5]. З точки зору політології
можна висунути заперечення, згідно з якими, хоч
політична відповідальність і не є незмінним атрибутом
демократії, першу неможливо уявити без другої, яка
базується насамперед на механізмах політико–правової
відповідальності, що регулює діяльність суб’єктів
політики, відповідно, з точки зору становлення
функціонального демократичного режиму один вид
відповідальності невіддільний від іншого. Можна
погодитись, проте, з тим, що етичний підхід до цієї
проблеми є водночас і ширшим, і глибшим. В той час
як політико–правова відповідальність концентрується на
таких суб’єктах політики, як інститути, політичні партії
та окремі політики, а також їхніх обов’язках, етичний
аспект зачіпає більш значущу проблему, а саме стосунки
між суб’єктами публічної влади та громадянами, а також
участь останніх у політичних процесах, без чого здорове
демократичне суспільство неможливе.
Отже, досліджуючи питання політичної відпові
дальності, є сенс розглянути такі її аспекти, як
політико–правова та морально–політична відпові
дальність. Перша є предметом уваги політології та
правознавства, і йдеться насамперед про легальні
механізми реалізації контролю за діяльністю суб’єктів
публічної влади та притягнення їх до відповідальності
у разі невиконання ними «соціального договору».
Друга є предметом розгляду етики, яка зосереджується
на моральному аспекті політичної діяльності та
усвідомленні її сенсу та наслідків всіма учасниками
процесу.
Інститути політичної відповідальності, відомі в
американській урядовій системі як check and balances
system (в дослідженнях щодо української політичної
системи іноді використовується калька «система
стримувань та противаг») – це невіддільна складова
побудови демократії, адже є тим, що забезпечує успішне
функціонування системи поділу державної влади – та в
принципі надає їй сенс.
Поняття інституту політичної відповідальності
включає в себе питання, що стосуються не тільки
органів державної влади, але також інших суб’єктів
політики, які причетні до здійснення публічної влади,
таких як органи місцевого самоврядування, політичні
партії, громадські організації, держслужбовці всіх
рівнів і управлінська еліта у політичній, культурній
та економічній сферах [9, с. 83]. Перші, щоправда,
найчастіше є фокусом досліджень.
Віднедавна в дискурсі українського правознавства
став використовуватись і привернув увагу дослідників
термін «інститут конституційної відповідальності», що
є одним з найважливіших аспектів політично–правової
відповідальності. Л. Кривенко, один з провідних
дослідників цієї галузі, зазначає, що, незважаючи на
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новий характер цього поняття, він привернув значну
увагу правознавців, адже дослідження цього інституту є
значущим не тільки академічно, але і практично.
Конституція не тільки задає загальний напрямок
стосунків між державою та громадянами, але й
встановлює легальні механізми, згідно з якими несуть
відповідальність такі суб’єкти політичної влади,
як президент, уряд, парламент та судова система.
Відповідно, інститут конституційної відповідальності
державної влади складається з інститутів конституційної
відповідальності кожного з її органів – президента,
парламенту та уряду.
Саме відсутність чітких механізмів встановлення
політичної відповідальності парламенту є однією з
основних вад сучасної політичної системи в Україні.
Уряд має формуватись і діяти на основі парламентської
більшості, проте за часів незалежності дуже часто
такої більшості або взагалі не існувало, або вона була
суто номінальною і, в будь–якому разі, не здатною
ефективно функціонувати, що при неможливості
уряду впливати на парламент часто призводило до
того, що діяльність останнього заходила в глухий кут.
Парламент часто стає жертвою боротьби за владу між
політичними партіями та окремими депутатами, що, за
відсутності інституціоналізованих механізмів реалізації
політичної відповідальності перед урядом призводить до
неефективності та навіть колапсу однієї з гілок влади.
Як показали події Революції Гідності, щоправда,
іноді в критичних ситуаціях морально–політична
відповідальність виявляється більш дієвим чинником,
ніж політично–правова, і суспільний тиск може
досягти того, що не вдалось зробити конвенційними
легальними методами, коли у громадян є підстави
сумніватись у легітимності Президента без формально
наявного злочину. Морально–політична відповідальність
може передувати правовій і виявлятись більш дієвим
фактором у політичному житті, що підтверджує
необхідність уваги до етичного аспекту політичної
відповідальності.
Реалізація політичної відповідальності в демокра
тичних суспільствах тісно пов’язана з механізмами
контролю за діяльністю виборних органів влади:
«політична відповідальність державної влади перед
громадянами, являє собою сукупність легітимних
політичних заходів, які забезпечують примушення
влади до виконання прийнятих зобов’язань, обіцянок,
і схвалених суспільством програм, які в поєднанні
з політичною відповідальністю громадян стають в
сучасній правовій державі важливим інструментом
стабілізації політичних відносин та попередження
суспільних конфліктів» [7].
Основними інститутами політичної відповідальності
в системі вищих органів державної влади є інститути
відповідальності
президента
перед
парламентом,
парламенту перед президентом, відповідальності
уряду перед парламентом, а також перед президентом,
відповідальності президента, парламенту та уряду перед
органом судового конституційного контролю. Засобами
реалізації такої відповідальності виступають інститути
імпічменту президента, дострокового припинення
повноважень (розпуску) парламенту главою держави,
відкладального вето глави держави щодо законів,
прийнятих парламентом, відставки уряду за рішенням
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парламенту або глави держави, скасування чинності
актів президента, парламенту чи уряду органом
судового конституційного контролю через визнання їх
неконституційними.
На відміну від політичних партій, громадяни не
можуть бути суб’єктом формалізованої політичної
відповідальності – наприклад, в рамках чинного
законодавства неможливо притягнути їх до відпо
відальності через неявку на вибори тощо. Тому з
точки зору громадянського суспільства основою
формування інституту політичної відповідальності
є розвиток політичної свідомості та освічених
політичних переконань, що ґрунтувались би на тверезій
оцінці діяльності партій замість надмірної уваги до
політичних персоналій та риторики. На відміну від
партій, народ несе лише неформальну політичну
відповідальність перед органами, що він сформував, і
така відповідальність знаходиться у царині морально–
політичній.
З огляду на це, не можна стверджувати, що
політична відповідальність є вирішальною для
успішного функціонування демократичних інститутів.
В той час, як діяльність органів влади та суб’єктів
публічної політики і справді контролюється більше з
точки зору політично–правової відповідальності, інший
бік політично–суспільних відносин, а саме громадяни,
несуть морально–політичну відповідальність за події у
країні.
Основою для філософськи–етичного обґрунтування
поняття відповідальності став розвиток у двадцятому
столітті так званої етики відповідальності. Одним із
засновників етики відповідальності став М. Вебер,
а розвитку вона набула в працях Г. Йонаса, К.–
О. Апеля, Г. Хабермаса та інших представників
комунікативної філософії. На відміну від панівної
етики попередніх епох, значення тепер мали не лише
цілі і наміри індивіда, але також засоби їх реалізації та
наслідки. У світі, де є ядерна зброя, стало неможливо
стверджувати, що добрий намір – це єдине, що має
значення для оцінки етичності вчинку. Згідно з етикою
відповідальності, індивід готовий і має відповідати за
наслідки своїх дій, які міг би передбачити. Практичний
характер і орієнтація на об’єктивні результати зробити
етику відповідальності особливо привабливою для
етичної оцінки політичної діяльності.
Морально–політична відповідальність, відповідно до
цього, означає узгодження суб’єктами політичної влади
їхніх дій з нормами і критеріями етики відповідальності.
На практиці це означає вимогу максимально уважного
ставлення до своїх дій та їхніх можливих наслідків,
спрямованість не тільки на короткочасні результати, але
і довгострокову перспективу, і готовність, власне, брати
на себе відповідальність за свої політичні рішення.
Перед Україною як молодою демократією стоїть
задача розробки та втілення механізму реалізації
етичних норм та засад, які сформують засади
функціонування суб’єктів публічної влади у всіх її
сферах. Найпершим кроком на шляху до реалізації цієї
мети є створення етичних кодексів як формалізованих
зводів етичних норм, які, таким чином, набуватимуть
характеру, близького до норм легальних, адже «кодекс
визначає стандарти та норми поведінки і етики
державних службовців, гарантії їх дотримання та
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відповідальність за їх порушення» [9, с. 84]. Беручи до
уваги низький рівень етичної культури в українських
політичних колах, передовсім мають бути сформовані
та відповідним чином кодифіковані парламентська та
депутатська етики.
Парламентська і депутатська етика регламентують
різноманітні аспекти діяльності парламентарів, що
включають норми спілкування і поведінки під час
засідань, необхідність прийняття до уваги моральних
норм у законотворчих процесах, а також вимоги до
окремих політиків як публічних осіб. У демократичних
суспільствах,
дуже
часто
парламентська
етика
поступово формалізується, тобто зводиться в певні
писані правила, завдяки чому вона опиняється на межі
між морально–політичною та політично–правовим
видами відповідальності. Суб’єктом парламентської
етики можуть бути як окремі депутати, так і колективи
(політичні партії), і в цьому разі найчастіше щодо
окремого депутата можуть бути застосовані формальні
методи цензури, в той час як механізмом впливу на
партію чи інший колектив буде громадське засудження.
Моральна відповідальність політичного діяча
пов’язана із роллю, який він виконує у суспільстві як
публічна особа. Передовсім, наслідки рішень політика
принаймні потенційно можуть впливати на все
суспільство, тому він вимушений співвідносити власні
етичні цінності, цілі тощо із прийнятими у суспільстві.
Таке співвіднесення, щоправда, не завжди є настільки
прямим і очевидним, як може здатись. Політик, що
діє з огляду на суспільне благо, не завжди може і має
діяти згідно із нормами загальноприйнятої моралі.
Іноді ці норми порушуються, коли політик вимушений
«забруднити руки», вибравши в певній ситуації менше
із зла, прийняти непопулярне рішення чи поступитись
власними етичними принципами заради того, що
може посприяти розвитку нації. З іншого, особистий
етичний код політичного діяча може відрізнятись
від загальноприйнятої моралі у прогресивний бік
(наприклад, щодо таких контроверсійних для багатьох
країн питань, як аборти, одностатеві шлюби та смертна
кара), і в такому випадку його морально–політична
відповідальність полягає або в тому, що він вимушений
поступатись власними принципами, щоб відповідати
загальноприйнятим моральним нормам, або ж, з певної
точки зору, порушити ці моральні норми з метою
їхньої зміни. В таких випадках іноді можна говорити
про морально–політичну відповідальність суб’єкта
політичної влади не тільки перед своїми громадянами,
але і перед міжнародною спільнотою та, в окремих
випадках, навіть майбутніми поколіннями: рішення,
що стосуються екологічної ситуації, індустрії та
економічного розвитку, можуть здаватись такими,
що відповідають інтересам суспільства зараз, проте
нашкодять йому у майбутньому, і в такому разі
часто довгострокова перспектива розглядається як
пріоритетна.
В контексті відповідальності політичних суб’єктів
цікаво також зауважити, що як публічна персона політик
дуже часто відповідає не тільки за безпосередньо
наслідки своєї політичної діяльності, але і за все, що
відбувається у його особистому житті. Розлучення,
шлюбні зради, нераціональне використання коштів
тощо дуже часто підриває політичний авторитет
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діяча і може в окремих випадках навіть змусити його
піти у відставку, навіть якщо його власне політична
діяльність не викликала нарікань. В цьому виявляється
дещо характер впливу особистої відповідальності та
морально–політичної відповідальності, адже іноді
суспільна думка і суспільна увага до життя політика
постає як інструмент гіперконтролю.
Тим не менш, в будь–якому разі формування
етичних норм в українській політиці, а отже і морально–
політичної відповідальності, є важливим фактором
у побудові демократичного уряду і громадянського
суспільства.
Парламентська етика, наприклад, дуже часто
має однією із своїх цілей антикорупційний вплив.
Законодавствами
багатьох
демократичних
країн
передбачені певні формалізовані коди парламентської
етики. Серед її правил можуть бути вимога
дотримання законності і конституційності у своїй
діяльності, пріоритет інтересів держави чи громади
перед
особистими,
толерантність,
формування
позитивного іміджу та довіри до влади, компетентність,
нерозголошення
певної
інформації,
уникнення
конфлікту інтересів (тому Президент не може бути
одночасно підприємцем), недопущення шкідливої
бездіяльності чи, також, виконання незаконних
наказів керівництва, декларування майна, доходів та
витрат, а також, очевидно, відмова від хабарництва
у будь–яких його формах. В Європейському союзі
професійна етика державних службовців є елементом
загальноприйнятої системи управління та оцінки
якості в сфері державної адміністрації [9, с. 84]. Якби
в українському парламенті діяв схожий етичний код,
у багатьох випадках було б значно легше притягнути
певного депутата до відповідальності чи позбавити
його мандату, ніж це відбувається, коли моральні
норми не є підставою для цензурування, а до легальної
відповідальності притягують лише в крайніх випадках.
Моральна відповідальність в певних випадках є більш
суворою, ніж правова, і хоча б через це саме моральний
аспект політичної відповідальності та її розвиток
заслуговує на окрему увагу. У випадках порушення
парламентської етики депутат може бути притягнутим
до дисциплінарної відповідальності, адже її виконання
стає не тільки моральним, а і юридичним обов’язком.
В нашій країні поки що порушення неофіційної етики
здебільшого викликають хіба що осуд з боку тих
громадян, що стежать за черговою бійкою чи сваркою
під час парламентського засідання.
За результатом аналізу стану етичної інфраструктури
державного управління, встановлено, що важливо
роль у провадженні професійної етики в Україні
відіграють етичні стандарти органів публічної влади, які
зосереджуються навколо трьох центральних проблем:
відповідальності, прозорості і відкритості, цілісності
державного обслуговування.
На практиці, соціальна етика глибше відчуває та
реагує на суспільні запити; раніше, ніж політична етика,
фіксує сучасні вимоги до представників влади. Міра
гуманності дій влади залежить від ступеня відповідності
її установок загальнолюдським моральним цінностям.
У нашій країні тенденція посилення впливу
суспільної моралі на політичну культуру та етику
влади пов’язана із побудовою відкритого суспільства.
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З часів краху Радянського Союзу в Україні відбулася
деінституціоналізація усталеної системи нормативно–
ціннісних орієнтацій. Поляризація суспільства, духовна
криза, культивування міфу про можливість успіху лише
за готовності переступати певні моральні заборони
викликають серйозні перестороги щодо духовного
здоров’я суспільства. В нинішніх кризових умовах,
на жаль, кордони між добром і злом розмиваються й
посилюється духовна дезорієнтованість суспільства.
Криза моралі призводить до змін у політичній культурі
та кризі в етиці влади.
Деякі практичні кроки вже отримали своє втілення в
Українській етиці державного службовця. Був створений
інтегральний
показник
державного
управління
(Governance Research Іndіcator Country Snapshot, GRІCS),
за допомогою якого можна вимірювати нормативно–
правову й інституційну база реалізації етичної політики
в державі. Вона буда доповнена індексом «етичної
інфраструктури», який враховує наступні якісні
характеристики: вплив реформ в Україні на формування
етичної інфраструктури; рівень законодавчого забезпе
чення етичної інфраструктури; рівень етичних норм в
органах публічної влади; тенденції поліпшення ситуації
з етичними нормами на протязі останнього року;
зусилля влади по створенню етичних норм в органах
публічної влади; рівень громадського контролю
за органами публічної влади; ступінь фінансової і
політичної підтримки формування етичної інфра
структури в країні; рівень реалізації заходів щодо
формування етичної інфраструктури; рівень доступності
управлінських послуг; рівень доступності громадян до
управлінської інформації; прозорість і об’єктивність
прийняття рішень органами влади.
Важливим планом на майбутнє має бути створення
національного комітету з професійної етики та з
питань етичної експертизи, головною метою якого буде
сприяння подальшому розвитку етичної інфраструктури
і який є основою для розробки процедур пов’язаних з
реформуванням інституту державної служби, розробки
Кодексу поведінки посадових осіб держави, виконання
консультативних функції, пов’язаних з етичною
проблематикою в суспільстві.
Політична відповідальність, в тому числі її
морально–етичні аспекти, тісно пов’язана із довірою
громадян до влади. Довіра до політичних діячів
знаходиться у кризовому стані: не тільки в Україні, але і
в багатьох розвинутих демократіях явка на виборах дуже
часто є низькою, оскільки люди просто не бачать сенсу
обирати серед кандидатів, жоден з яких не викликає
довіри чи прихильності. Наочним прикладом є вибори
2016 року у США, коли обидва кандидати викликали
численні нарікання з боку найширшого політичного
спектра. Ті ж, хто віддають все ж таки свій голос,
дуже часто роблять це з огляду на те, що вважають
«найменшим злом», що також важко вважати гідною
підставою для обрання голови держави.
Такі норми можуть контролювати поведінку полі
тиків в рамках виконання їхніх професійних обов’язків,
а також, у певних випадках, у сфері особистих відносин
до тією мірою, якою вони стосуються його публічної
персони.
Перспектива кодифікації морально–політичних норм
вимагає, проте, передовсім ретельного дослідження
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 124

академічною спільнотою, і тому етичні аспекти
політичної відповідальності вимагають уваги з боку як
політологів та правознавців, так і філософів.
Отже, моральний аспект політичної відповідальності
та її етичні засади є тим чинником, що сприяє
посиленню політичної відповідальності у суспільстві як
з боку суб’єктів політичної влади, так і з боку громадян
і громадських організацій. У тих випадках, коли
норми політико–правової відповідальності виявляються
недієвими або занадто вузькими, морально–правова
відповідальність може бути вирішальним фактором,
тому дослідження і розробка парламентської та
депутатської етики, а також робота у напрямку поси
лення почуття політичної відповідальності у громадян є
запорукою демократичного розвитку країни.
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Formation of moral responsibility in Ukrainian contemporary
political activity
The key problem of Ukrainian politics is the problem of the irresponsibility of
the power–management bodies in the accomplishment of the functions of government
and in the results of decisions taken. The responsibility of representatives of the elite
is the correspondence of their professional, moral, cultural qualities and results of
activities in the conditions and tasks that have appeared in the country and society.
Responsibility of civil servants in this case is a deep awareness of the vital interests
of society and the country, the ability to make better decisions, to realize them with
maximum benefit for the common good. That is why it is important to make a research
the processes and mechanisms of the formation of responsibility in state structures of
Ukraine after the turning points of the Revolution of Dignity.
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Теоретико–методологічні засади
дослідження екологічної складової
в структурі української політики
(сучасний філософський дискурс)
Екологічна проблематика все більш активно переміщується на передній
план соціогуманітарних та природодослідницьких програм та пошуків. І це
зрозуміло. За оцінками експертів, гострота екологічної безпеки досягла такого
рівня, бездіяльне ігнорування якого може призвести не тільки до руйнацій чи
розпаду, але й остаточного знищення системи життєдіяльності людини.
Перспектива екологічного колапсу Планети стає цілком реальною. Загрозливою
вона є й в Україні. Негативні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС,
катастрофічне забруднення повітря, води та ґрунту, надмірна концентрація
промисловості у певних регіонах, нераціональне природокористування,
демографічна криза – навіть і цей, далеко не повний перелік негативних
чинників, створює реальну загрозу національній безпеці України в екологічній
сфері. Потреба термінового виправлення ситуації стає біль ніж очевидною.
Ключові слова: людина, природа, культура, екологія, державна екологічна
політика.

Екологічна проблематика є сьогодні наскрізним
імперативом, що пронизує всі сфери інтелектуальної і
практичної життєдіяльності людства. Теоретичний еко
логічний дискурс охоплює як філософську рефлексію,
орієнтовану на виявлення в людині феноменологічного
потенціалу усвідомлення необхідності ощадливого
ставлення до оточуючого середовища, так і науково–
спеціальну складову, в рамках якої дослідники
різних спрямувань вираховують ту шкоду, що несуть
природі антропогенні фактори, а також технологічні
можливості її мінімізації. Проблематика поліпшення
екологічного стану, що є кризовим в усіх частинах
планети (подекуди менше, а подекуди й катастрофічно),
є сьогодні одним з ключових питань, від якого
реально залежить майбутнє виживання людства в
цілому. «Чисте повітря і вода, наявність належного
харчування
і
життєзабезпечувальних
природних
ресурсів, зокрема матеріальних і енергетичних, є
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першою й основною умовою збереження життя.
Нині європейська спільнота підійшла до тієї межі їх
використання, за якою настають руйнація, вичерпання,
розпад. Природа вже не може самовідтворюватися.
Вона потребує допомоги з боку людини – обмеження
виробничого втручання, використання природних
ресурсів, економічного ставлення до наявних природних
стихій (вода, ліси, ґрунти, моря, атмосфера тощо).
Екологічна безпека якраз формується як така розумна
й зважена парадигма ставлення людини до природи,
яка забезпечує життєдіяльність людини й одночасно
підтримує життєздатність Природи, самовідтворення
її внутрішнього потенціалу й зовнішньої, створеної
людиною інфраструктури – соціальності та культури»
[1, с. 580]. Теоретично–методологічною метою нашого
дослідження є аналіз можливостей реалізації такої
природоощадної парадигми ставлення людини до
природи у політичному та державотворчому вимірі
розвитку нашої країни. В Україні сьогодні накопичився
цілий комплекс екологічних проблем, що в сукупності
можна оцінювати як справді катастрофічну ситуацію.
Тут постає закономірне питання про те, чи достатньо
робить держава для вирішення таких проблем, чи
забезпечує вона право своїх громадян на чисте довкілля
і, нарешті, чи формує вона політичне, законодавче,
громадянське середовище для подальшого вирішення
природоохоронної проблематики.
Саме в цьому аспекті, з нашої точки зору,
надзвичайно актуальним є дослідження екологічної
складової в українській політиці. Таке дослідження
має багато вимірів, ключовими з яких є соціально–
філософський, політологічний, державотворчий та
державо–управлінський,
законодавчо–нормативний,
соціально–екологічний. В сучасній науковій літературі
багато зарубіжних та вітчизняних фахівців присвячують
свої пошук екологічній проблематиці в рамках
перерахованих напрямів. Аналізуючи їх дослідження,
ми ставимо мету детальніше зупинитися саме на
політичному вимірі екологічної проблематики в
Україні, на глибинному вивченні екологічної функції
нашої держави. В цілому, «екологічна функція
держави – це основний напрям її внутрішньої та
зовнішньої діяльності в галузі охорони навколишнього
природного середовища, раціонального використання
природних ресурсів та забезпечення екологічної
безпеки населення й інших об’єктів, екологічного
правопорядку, який здійснюється з метою забезпечення
сприятливих умов існування населення та збереження
навколишнього природного середовища. Екологічна
функція держави включає чотири елементи: охорону
навколишнього природного середовища, раціональне
природокористування, забезпечення екологічної безпеки
й екологічний правопорядок» [2, с. 18]. Чи здійснює
сучасна українська держава ці чотири ключові функції
щодо забезпечення реалізації раціональної та ефективної
екологічної політики? На жаль, позитивно відповісти на
це питання сьогодні неможливо. Слабкість та кризовий
стан української державності, що яскраво проявляється в
політичній, економічній, соціальній сферах, притаманні
в тій самій мірі і екологічній складовій її діяльності.
Саме тому, на нашу думку, сьогодні надзвичайно
актуалізується концептуально–теоретична проблематика
формування та впровадження нової за принциповими
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характеристиками екологічної політики української
держави та національного громадянського соціуму.
Тут варто зауважити, що не лише наша держава
проводить доволі безвідповідальну та згубну екологічну
політику. Загалом у світі багато суб’єктів влади на
внутрішньодержавному,
регіональному,
глобально–
міжнародному рівні сприяють погіршенню стану
довкілля. Незважаючи на те, що вже більше ніж
півстоліття науковці всього світу попереджають про
катастрофічне погіршення стану природного середовища
та підвищення ризику вичерпання життєвоважливих
ресурсів, політики, промисловці, прості громадяни
продовжують
безвідповідально
відноситися
до
природного довкілля. «Безпрецедентний антропогенний
пресинг на довкілля в Україні і в багатьох інших країнах
аж ніяк не зменшується, незважаючи на численні спроби
людської спільноти зробити його більш зваженим і
толерантним. Водночас у світі за останні двадцять років
відбуваються принципові зміни у сфері політики.
Прагматизм
і
екстенсивне
природокористування
поступово змінюються на принципи гармонізації
взаємин людини і довкілля, пошуки стратегії стійкого
розвитку суспільства і біосфери. Екологія стає
сферою політичних інтересів і рішень, а політика
дедалі більше враховує екологічні чинники. Саме
політичні й соціально–економічні фактори мають стати
визначальними чинниками зниження негативного
антропогенного впливу на природне середовище
в Україні. Політико–правовий механізм розбудови
екологічної безпеки країни полягає, з одного боку, у
взаємодії різних гілок влади, а з іншого – в активності
самого
громадянського
суспільства.
Порушення
основних засад екологічної політики в площині
цієї взаємодії часто–густо призводить до суттєвої
деформації у досягненні мети» [3, с. 6–7]. Дійсно,
практика розвинених країн світу доводить, що політичне
регулювання будь–якої сфери суспільної життєдіяльності
є ефективною і корисною лише тоді, коли із державними
інституціями тісно взаємодії громадянське суспільство,
здійснюючи як контролюючі так і партнерські функції.
На жаль, в Україні сьогодні все ще не вироблені
реально діючі механізми взаємодопомоги держави і
громадянського суспільства у справі зменшення антро
погенного тиску на природне середовище, відновлення
довкілля, захисту рослинного і тваринного світу, раціо
нального використання національної ресурсної бази.
Загалом, необхідно констатувати, що за два з
половиною десятиліття розвитку незалежної України
в нашій країні не сформовано якусь зрозумілу, прозору
та системно–цілісну державну екологічну політику.
Існує низка законодавчих актів, сформовані певні
інститути та громадські органи, але відсутнє головне –
цілісність взаємодії держави, суспільства, виробників,
громадян щодо досягнення спільної мети, яка полягає у
збереженні природи як на території нашої країни, так і
за її межами. Насправді ж, «під державною екологічною
політикою
розуміють
сукупність
міжнародних,
державних та регіональних правових актів, інструкцій
і стандартів, що доводять загальні юридичні вимоги
до кожного конкретного суб’єкта, забезпечують його
зацікавленість у виконанні та втілення в життя цих
вимог. Лише якщо всі ці складники відповідають один
одному за змістом і темпами розвитку, тобто складають
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єдину систему охорони навколишнього природного
середовища, то можна розраховувати на успіх» [4, с. 11].
Незважаючи на те, що з перших років незалежності в
Україні регулярно приймалися закони, що регулюють
різні сфери природокористування, на сьогодні так і не
вироблено цілісної та всеохоплюючої екополітичної
парадигми, завдяки якій всі суб’єкти, від яких тією чи
іншою мірою залежить захист довкілля в нашій країні,
могли б прозоро і ефективно діяти, реалізуючи на
практиці світоглядно–політичну парадигму ощадливого
природокористування.
Загалом варто відмітити, що одним з ключових
теоретико–методологічних завдань нашого дослідження
є пошук загальних принципів, які б дозволили
систематизувати національну екологічну політику,
вибудувати її цілісну структуру, надати їй системно–
функціонального характеру. Саме в цьому, на нашу
думку, й полягає фундаментальна сутність дієвої та
раціонально організованої державної екологічної
політики. «Державна екологічна політика – це
законодавчо виражена політична воля, екологічні цілі
та шляхи їх досягнення. Інтеграція екологічної політики
полягає в інтеграції з іншими напрямами економічної
та соціальної державної політики, міжгалузевій та
міжсередовищній інтеграції екологічної політики.
Успіх екологічного управління залежить не стільки
від специфічних організаційних чи інституційних
особливостей, притаманних тій чи іншій країні, скільки
від таких факторів, як твердий намір громадськості
переслідувати цілі охорони довкілля, віддзеркалення
цього наміру в політичній волі представників
влади, передбачуваність і спроможність уряду
діяти відповідно до цієї волі. Основою ефективного
екологічного управління є та ступінь важливості, яку
надають громадськість та її представники екологічним
проблемам» [5, с. 204]. Саме тому в нашому дослідженні
особлива увага буде приділятися проблемам взаємодії
держави і громадянського суспільства щодо вирішення
загальних та конкретних природоохоронних проблем.
Для України як пострадянської держави проблематика
становлення дієвого громадянського суспільства є
надзвичайно гострою. В екологічному дискурсі вона
також постає як найпроблематичніше поле науково–
теоретичних досліджень, пов’язаних із різноманітними
аспектаціями державотворчих процесів. В яких же
теоретико–методологічних формах і змістовних комп
лексах існує сьогодні соціально–екологічний та
екологічно–політичниий науковий дискурс в українській
соціальній філософії, політології, правознавстві?
Фундаментом дискурсивного вивчення такої склад
ної проблематики, як вирішення екологічних проблем
в рамках політично–державотворчих процесів, є
соціальна філософія, політологія, соціальна екологія,
секторальні правознавчі студії. Цей теоретико–
методологічний комплекс охоплює значну кількість
джерел та наукового матеріалу. Соціально–філософське,
світоглядно–теоретичне, концептуально–політологічне
підґрунтя нашого дослідження складають праці вітчиз
няних і зарубіжних філософів, теоретиків, науковців
минулого і теперішнього століття: В. Андрущенка,
Г. Бачинського, В. Вернадського, Д. Габора, Б. Гаври
лишина, Е. Гертнера, М. Гончаренко, А. Гора, А. Горє
лової, Л. Губерського, І. Добронравової, Ж. Дорста,
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Д.
Зеркалова,
М.
Кисельова,
Б.
Коммонера,
В. Крисаченка, Е. Ласло, Д. Медоуза, М. Месаровича,
М. Михальченка, М. Мойсеєва, Е. Одума, А. Печчеї,
І. Пригожина, М. Реймерса З. Самчука, Л. Сидоренко,
Я. Тімбергена, В. Толстоухова, А. Урсула, Г. Філіпчука,
Дж. Форестера, В. Хеслє, Г. Хефлінга, М. Хилька та
багатьох інших. Філософсько–теоретичний базис щодо
екологічної проблематики за останнє півстоліття є
достатньо розробленим і потужним. Багато філософів
і політологів звертається до вивчення природоохорон
них проблем, адже останні є чи не найважливішим
світоглядним виміром, від якого залежить майбутнє
виживання людства. Однак абстрактні феномено
логічно–аксіологічні розвідки важко використати
у формуванні екологічної політики в конкретній
державі з її специфічною політичною системою,
особливо коли йдеться про системи посттоталітарного
трансформаційного типу. Саме тому актуальність
нашого дослідження, в якому відбувається накладання
загально–світоглядної екологічної проблематики на
конкретні особливості українських державотворчих
процесів останніх десятиліть, є достатньо високою.
Досліджуючи
державотворчі
та
соціально–
політичні виміри тієї чи іншої проблематики, важливо
звернути увагу і на теоретично–концептуальні пошуки
вітчизняних науковців у галузі державного управління.
Становлення української державності в останні
десятиліття відбувається із багатьма проблемами,
зумовленими посттоталітарною природою нашого
суспільства. Не оминають ці проблеми й сфери
екології та природокористування. Вивченням питань
державного управління у природоохоронній сфері,
формування державної політики, спрямованої на
досягнення та підтримання стану екологічної безпеки,
екологічної політики в контексті державотворення,
займаються такі вітчизняні науковці, як Г. Бачинський,
І. Бистряков, В. Борисова, В. Василько, С. Васюта,
Д. Ветвицький, О. Галацан, Т. Грушева, Г. Дзян,
Г. Добров, М. Кисельов, О. Колєнов, О. Лазор, І. Ляшко,
О. Масюк, Н. Маєвська, В. Міщенко, О. Проніна,
Т. Проценко, В. Сиченко, О. Стегній, О. Тимошенко,
В. Трачук, М. Хвесик, С. Харічков, М. Шафоростова
та інші. Використовуючи концептуально–теоретичний
здобуток цих дослідників, в дисертаційній роботі
відбувається
особлива
актуалізація
дослідження
екологічної складової в структурі української політики,
здійснюється глибокий аналіз державотворчих процесів
в аспекті перетворення природоохоронної проблематики
на магістральну дискурсивну лінію формування та
розвитку національного політичного порядку денного в
короткостроковій та стратегічній перспективі.
Важливим аспектом вивчення екологічних проблем
в рамках політичного дискурсу державотворення
є дослідження політико–правового, законодавчого
базису, на основі якого відбувається природоохоронна
діяльність державних та муніципальних органів
влади, громадян та громадських організацій. Дослід
женню екологічних аспектів у державному управлінні,
адміністративно–правовій
охороні
навколишнього
природного середовища присвячено праці Г. Аксеньон
ка, В. Андрейцева, В. Бакуменка, М. Брінчука, А. Геть
мана, М. Єрофєєва, Л. Коваля, А. Колодія, В. Кос
тицького, С. Кравченко, Н. Красіліча, В. Красілова,
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В. Лозо, О. Мордвінова, В. Мунтяна, Н. Нестеренко,
О. Лазора, В. Погорілка, Б. Розовського, М. Хилька,
В. Шаповала, О. Шевчука, Ю. Шемшученка та
інших. В дисертації відбувається спроба обґрунтувати
необхідність вдосконалення національного екологічного
законодавства у напряму його систематизації на основі
законотворчої кодифікації. До речі, на важливості такого
кроку наголошує більшість українських експертів у
галузі екологічного права.
Зрештою, екологічні проблеми кожного національ
ного соціуму, а також і глобальні негаразди в сфері
захисту природного середовища безпосередньо залежать
від соціально–економічних проблем, комплекс яких в
нашій країні особливо великий Від застарілої техно
логічної бази радянського штибу, що не піддається
інноваційному оновленню, до безвідповідального
ставлення до національних природних ресурсів – все
це призводить не до вирішення, а до поглиблення
екологічної кризи. Взаємозв’язок між державною еколо
гічною політикою та ефективним і сталим розвитком
економічних систем різних країн досліджувався в
працях І. Абалкіна, С. Брю, В. Богдановича, О. Веклич,
В. Вернадського, В. Вестмена, І. Гавела, П. Гамана,
К. Гунтера, А. Данилова, О. Кашенко, К. Макконелла,
Д. Медоуза, Х. Мейера, Л. Мельника, О. Мордвінова,
В. Кравцова, О. Лазора, П. Нестерова, Т. О’Райодана,
О. Самсонової, Ю. Стадницького, В. Шевчука,
Л. Харріса, С. Шмидхейні, Дж. Форрестера, І. Яремчика
та інших. Огляд цілісного науково–теоретичного
дискурсу, орієнтованого на екологічну проблематику,
показує, що будь–які дослідження тут обов’язково є
мультидискурсивними, адже вони пересікаються із
філософськими, політологічними, соціологічними, еко
номічними розвідками. Саме тому вивчення екологічної
складової в структурі української політики є на сьогодні
актуальним завданням, що постійно поповнюється
додатковою проблематикою, пов’язаною із кризовим
станом тих державотворчих, соціально–політичних
та економічних процесів, що відбуваються у нашій
країні.
Ключовим теоретико–методологічним завданням
нашого дослідження є визначення стратегічних
цілей національної екологічної політики, а також
механізмів
її
формування,
впорядкування
і
систематизації. Незважаючи на те, що в Україні з
перших років незалежності природоохоронні питання
ставилися достатньо гостро, вони так і не знайшли
того місця і не отримали того статусу, які повинні
мати в системі стратегічних пріоритетів сучасної
держави. «Метою державної екологічної політики є
реалізація законодавства, контроль за дотриманням
вимог екологічної безпеки, забезпечення проведення
ефективних і комплексних заходів щодо охорони
навколишнього природного середовища, регіонального
використання
природних
ресурсів,
досягнення
узгодженості дій державних та громадських органів у
галузі охорони навколишнього природного середовища»
[6, с. 18]. Весь цей комплекс має бути гармонійної і
невід’ємною, центральною і орієнтироформуючою
серцевиною державної політики в країні, що
знаходиться на межі екологічної катастрофи. Ми ж
маємо констатувати, що природоохоронна проблематика
поступово витіснена на периферію українського
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політичного поля, а екологічні проблеми висвітлюються,
фіксуються та вирішуються за залишковим принципом.
Саме в такій ситуації надзвичайної актуальності, з
нашої точки зору, набуває концептуально–теоретичне
визначення категорії «екологічна політика» з огляду
її важливості та фундаментального значення для
формування сучасної держави. Особливо гостро таке
значення відчувається в Україні, що перебуває на етапі
кризового,
трансформаційного,
посттоталітарного
державотворчого
становлення.
Як
підкреслюють
українські дослідники В. Матвійчук, Ю. Чугаєнко,
О. Савенков, «екологічну політику можна визначити як
організаційну та регулятивно–контрольну діяльність
суспільства і держави, спрямовану на охорону,
невиснажливе використання та відтворення природних
ресурсів, оздоровлення довкілля, ефективне поєднання
функцій природокористування та охорони природи,
забезпечення норм екологічної безпеки. Неефективна
екологічна політика або ж її відсутність є коренем усіх
екологічних проблем, може спричиняти екологічні
катастрофи різного масштабу, порушення екологічної
рівноваги, що загрожує існуванню цивілізації [7, с. 12].
Дійсно, сьогодні екологічні катастрофи та просте
погіршення стану довкілля в тому чи іншому регіоні
найчастіше є наслідками неефективної та недолугої
екологічної політики. Саме формування чіткого
політично–екологічного порядку денного сьогодні є в
нашій державі єдиним шляхом до вирішення чи хоча
б пом’якшення тієї кризової, якщо не катастрофічної,
ситуації, що склалася в галузі довкілля та вичерпання
природних ресурсів.
Екологічна політика демократичного характеру
завжди орієнтується на забезпечення високої якості життя
громадян. В Україні ж відсутнє навіть усвідомлення на
рівні державних інститутів і службовців, а також на рівні
громадянського суспільства важливості систематизації
та стратегічного визначення екологічної політики. В
розвинених же демократичних державах вже давно
розроблені ключові принципи сучасної екологічної
політики. «Складовими елементами екологічної політики
в демократичному суспільстві необхідно вважати належну
та ефективну систему державного управління у сфері
охорони, невиснажливого використання та відтворення
природних ресурсів; належний державний та громадський
нагляд за дотриманням чинного природоохорон
ного законодавства та міжнародних природоохоронних
зобов’язань країни; належну інформаційну політику
щодо навколишнього природного середовища; належний
рівень екологічної експертизи екологічно небезпечних
проектів; належну систему прийняття державних рішень
з питань, що стосуються довкілля, яка б передбачала
обов’язкове залучення громадськості; належну систему
відповідальності влади, конкретних посадових та
громадян за порушення принципів збалансованого
розвитку, норм та положень природоохоронного
законодавства; належну освітню та просвітницьку
діяльність» [8, с. 4]. Для того щоб в Україні хоча б почали
втілюватися ці принципи, маємо спочатку сформувати
світоглядне, громадянсько–свідомісне, соціально–полі
тичне підґрунтя для їх оформлення та фіксації. Саме
концептуально–теоретичному
обґрунтуванню
таких
принципів та світоглядно–політичних орієнтирів присвя
чено наше дослідження, концептуально–теоретична
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актуальність якого посилюється з огляду на те, що
відсутність стратегічно орієнтованої екологічної політики
з кожним роком поглиблює екологічну кризу, в якій
знаходиться наша країна.
А така криза, за оцінками вітчизняних та зарубіжних
експертів, вже набула характеру справжньої катастрофи.
Якщо проаналізувати основні показники та суперечності
екологічної ситуації в Україні в останнє десятиліття
розвитку, то стає очевидним значне поглиблення
кризового стану довкілля, яке в свою чергу призводить
до перманентного погіршення якості життя українців.
Як показують багаточисельні експертні висновки
«Україна належить до одних з найзабрудненіших й
екологічно проблемних країн. За оцінками Індексу
якості навколишнього середовища (Environmental
Performance Index), які здійснює Йельській університет
(США), Україна займає 87–е місце серед 163 країн
світу. Рівень навантаження на оточуюче природне
середовище в Україні в 4–5 разів перевищує аналогічні
показники інших країн. За рівнем раціонального
використання і якості водних ресурсів Україна, за
даними ЮНЕСКО, займає 95–е місце з 122 країн
світу. Стан земельних ресурсів в Україні близький до
критичного: на всій території країни спостерігаються
процеси деградації земель. Наймасштабнішими є
ерозія (близько 57,5% земель) та забруднення (близько
20% території), а щорічні втрати гумусу складають
0,65 т/га» [9]. Така катастрофічна ситуаціє багато в
чому є наслідком недолугої, несистематизованої та
безвідповідальної екологічної політики, яка ведеться
нашою державою. Дуже часто вторинність екологічної
складової в структурі української політики пояснюється
економічними негараздами і труднощами. Але постійне
погіршення якості життя громадян через підвищення
рівня забруднення довкілля тільки сприяє поглибленню
економічної кризи, що в черговий раз підкреслює
некомпетентність українського державного керівництва
та всього «управлінського класу».
Однією з ключових суперечностей екологічної
ситуації в Україні є надзвичайно неефективне управ
ління макроекономічними процесами. А саме від такого
управління значною мірою залежить раціональність
використання
національних
природних
ресурсів.
В нашій країні вони використовуються не просто
недолугим, але злочинним, витратним, безглуздим
чином. За підрахунками експертів, «порівняно з
країнами Європи Україна на 1 дол. ВВП викидає
у 24 рази більше сірчаного ангідриду, у 8 разів –
окислів азоту, у 23 рази – аміаку. При цьому в Україні
забруднення води на 1 дол. ВВП є більшим в 11
разів. У нас втрати робочого часу від екологічно
зумовленої захворюваності становлять у середньому
на 1 працівника 48 годин на рік» [10, с. 78]. Такі
показники є підтвердженням фактичної відсутності
екологічної складової в актуальному політичному,
економічному, соціальному порядку денному. І тут не
можуть розглядатися в якості виправдань економічні
кризові явища, що переслідують нашу країну, або ж
політична нестабільність. Без врахування екологічної
складової сьогодні є неможливим існування демокра
тичної політичної системи. Від цієї складової
безпосередньо залежить можливість громадян брати
участь у забезпеченні власних невід’ємних потреб, а
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також у формуванні політичних перспектив розвитку
національних державотворчих процесів.
В українській науковій та експертній спільноти
теж склався доволі стійкий консенсус щодо того,
що держава не докладає достатніх зусиль заради
формулювання та втілення ефективної та дієвої
екологічної політики. Екологічна складова в структурі
української політики багато в чому залишається декла
ративною та маніпулятивно–демагогічною. Різні полі
тики та чиновники можуть в своїх цілях викорис
товувати екологічні гасла, але для створення системи
ефективної природоохорони на державному рівні не
здійснюються майже ніякі ефективні заходи. «Аналіз
динаміки основних показників якості компонентів
довкілля свідчить про такі проблеми, які не знаходять
вирішення: 1) постійне зростання забруднення
повітря спричиненого викидами мобільних джерел
(транспортними засобами); 2) скорочення запасів
питної води; 3) надзвичайно високий рівень розораності
території країни та значне поширення ерозійних
явищ; 4) забруднення сільськогосподарських ґрунтів
пестицидами; 5) низький рівень лісистості, що ставить
під загрозу стабільність багатьох екосистем на території
країни та спричиняє втрату біорізноманіття; 6) низькі
темпи та масштаби рекультивації земель, порушених
внаслідок видобування корисних копалин; 7) зношеність
основних виробничих фондів на об’єктах економіки
та господарювання, більшість з яких працює на
критичній межі технологічної безпеки; 8) невирішеність
питань сортування та переробки побутових відходів,
розширення старих і побудови нових полігонів для
побутового сміття; 9) низький рівень упровадження
нових ефективних методів утилізації виробничих
відходів; 10) недосконалість законодавства з питань
охорони довкілля; 11) декларативний характер заходів,
спрямованих на підтримку біобезпеки в країні і
уникнення небажаних впливів на здоров’я людей.
Отже, ґрунтуючись на аналізі вищенаведеної інформації
відносно стану охорони довкілля в Україні, слід
зазначити, що результативність державної екологічної
політики України в сучасних умовах є низькою» [11,
с. 71–72]. Саме виходячи з цього, можемо стверджувати
високу
концептуально–теоретичну
та
практичну
актуальність нашого дослідження, основною метою якого
є визначення, формулювання та пошук шляхів реалізації
цілісної парадигми екологічно–політичної діяльності
для української держави, громадянського суспільства та
всіх суб’єктів, від яких тим чи іншим чином залежить
збереження довкілля на території нашої країни.
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Theoretical and methodological principles of the study of the
ecological component in the structure of Ukrainian politics
(modern philosophical discourse)
Environmental issues are increasingly moving to the forefront of sociohumanitarian and science–based programs and research. And this is understandable.
According to experts, the acuity of environmental safety has reached such a level,
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inactivity ignoring which can lead not only to destruction or collapse, but also to
the final destruction of human life. The prospect of an ecological collapse of the
Planet becomes quite real. It is also threatening in Ukraine. Negative consequences
of the Chernobyl accident, catastrophic pollution of air, water and soil, excessive
concentration of industry in certain regions, inefficient use of natural resources,
demographic crisis – even this, far from being a complete list of negative factors,
poses a real threat to the national security of Ukraine in the environmental sphere. The
need for urgent correction of the situation becomes more pain than obvious.
Keywords: man, nature, culture, ecology, state ecological policy.
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Кінематограф та соціум:
аспекти взаємодії
Обґрунтована актуальність соціально–філософського аналізу феномену
кінематографа, оскільки останній здійснює значний вплив на соціум, який
потребує та активно споживає кінематографічний продукт.
Доведено, що завдяки кіноекрану маніфестується подвійність буття –
на екрані та в реальності, оскільки нівелюється дистанція між глядачем і
репрезентованим об’єктом.
Встановлено, що кінематограф у будь–якому суспільстві претендує на
роль форми матеріальної організації існування як соціуму взагалі, так і окремих
його членів, нав’язуючи певні моделі праці та дозвілля, здійснює соціальний вплив
на глядача.
Ключові слова: кінематограф, соціум, репрезентація, взаємодія, ідеологія,
соціальний вплив.

Феномен кінематографу від самого початку свого
зародження заворожував та зваблював людину, даруючи
ілюзію присутності у просторі кінострічки та спів–
буття з головними героями, недаремно ж атрибутами
кіно є емпатія та співпереживання персонажу. Кіно,
як зауважував М. Маклюен, пропонує як свій продукт
наймагічніший зі споживчих товарів – мрії [1, с. 331].
Не дивно, що філософія зацікавилась феноменом кіно,
адже, як зауважив Ж. Дельоз, настає час, коли питання
«що таке кіно?» перетворюється на питання «що таке
філософія?». Кіно являє собою нову практику образів та
знаків, а філософія покликана створити концептуальну
теорію цієї практики [2].
Кінофільми ставали культовими, їх багаторазово
переглядали, обговорювали, закохувалися у героїв,
намагалися бути зовнішньо схожими на кіноакторів
та актрис. Дівчатка колекціонували фото акторів,
журнали про кінематограф розкупалися миттєво,
пісні з кінофільмів ставали хітами. Кінематограф був
своєрідним продовженням книги, ті, хто полюбляв
читати, отримали можливість візуалізації своїх
уявлень, недаремно М. Маклюєн говорить про людину–
кіноглядача, яка сидить у психологічній самоті. Подібно
бо безмовного читача книги [1, с. 322].
Проте, технічний прогрес створив небезпечного
конкурента для кінематографа – телебачення, яке
відрізнялося соціальною мобільністю, доступністю,
багатою палітрою художніх засобів та форм та породило
новий жанр – телесеріал, де поєднуються почуття та
уява глядачів. «Саме кіно культивує міф сповільненої
проекції та призупинення зображення як кульмінаційний
момент драматичності. І парадокс телебачення,
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безсумнівно, в тому, що воно змогло повернути тиші
зображення всю її красу» [3, с. 64]. Недаремно ж
один з героїв фільму «Москва сльозам не вірить»
стверджував, що телебачення замінить усі інші форми
отримання інформації, у тому числі й кіно. До речі,
висловлювання героя радянського фільму знаходить
певне підтвердження у роботі Гі Дебора «Суспільство
спектаклю», де мислитель говорить, що «кіно своїми
великими планами, акцентуванням прихованих деталей
звичних для нас реквізитів, дослідженням банальних
ситуацій під геніальним керівництвом об’єктиву
спрощує розуміння неминучостей, які керують нашим
буттям» [5, с. 53].
Вистоявши у двобої з телебаченням, кінематограф
отримав новий виклик – Інтернет та розмаїття
візуальних форм репрезентації, безмежні можливості
яких створюють для кінематографа реальну загрозу.
Проте, не зважаючи на багатоманіття сучасних
медійних технологій спостерігається значний вплив
кінематографу на соціум, оскільки останній потребує
та активно споживає кінематографічний продукт.
«Кіно не лише механічно віддзеркалює, а й реагує
на дійсність. Продуковане у великих містах, воно
споживається у культурному просторі значно ширшому.
Диференційованість кіноаудиторії та відмінності її
зацікавлень є фактором, що породжує фільми, які
мають естетичну та світоглядну різновекторність.
Завдяки своїм аналітичним можливостям, підвищеним
інтелектуальним та естетичним запитам до нього, кіно
немовби стає захисним механізмом від загрозливих
знеособлюючих процесів» [6].
Західні мислителі давно і плідно аналізують
феномен кіно, керуючись настановою Ф. Колман про
те, що необхідно розробити таку концепцію, яка була
б емпірично обґрунтованою, теоретично ефективною
при поясненні багатоманітних та заплутаних сенсів
кінематографічних світів [4]. З цим завданням досить
вдало справилися З. Кракауер («Природа фільму.
Реабілітація фізичної реальності»), Ж. Дельоз («Кіно.
Кіно 1: Образ–рух. Кіно 2: Образ–час»), Гі Дебор
(«Суспільство спектаклю»), Ю. Лотман («Семіотика
кіно і проблеми кіноестетики»), С. Жижек («Кіногід
збоченця»); М. Мерло–Понті («Кіно і нова психологія»),
а також Л. Вітгенштейн, П. Вірільо, Ж. Бодрійяр,
М. Маклюен, М. Фуко, Р. Барт, Т. Адорно, Е. Морен
та ін. Варто згадати цілісне філософське осмислення
феномену кінематографа, здійснене колективом авторів –
The Routledge Companion to Philosophy and Film / edited
by Paisley Livingstone and Carl Plantinga. – N.Y.: Routledge,
2009. («Путівник Рутледжа до філософії та кіно»).
Українські дослідники більше зосереджувалися
на аналізі філософсько–естетичних та філософсько–
культурологічних проблем кінематографу (А. К. Бичко,
Л. Т. Левчук, Г. П. Чміль, В. Л. Скуратівський,
Л. І. Брюховецька, О. В. Брюховецька, Ю. Г. Іллєнко та
ін. Видаються також цікавими дисертаційні дослідження
С. С. Жигалкіної «Кіно як засіб конструювання реаль
ності (філософсько–культурологічний аналіз)» (2010),
В. Крилової «Кіно і телебачення як феномени екранної
культури» (2014), В. Є. Петрова «Соціальний простір
кінематографа» (2017). Віддаючи належне науковим
розвідкам зазначених дослідників, зосередимося на
діалектичній взаємодії соціуму та кінематографа.
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Метою статті є здійснення соціально–філософського
аналізу феномену кінематографа, розкриття його впливу
на соціальні відносини як в капіталістичному, так і в
соціалістичному суспільстві.
Завдяки кіноекрану ідеальна форма суспільних
інтеракцій перетворюється на ілюзію, ерзац або
симулякр реальності та матеріальності, глядач
занурюється у вир видимості реальності, позбавленої
суспільно–матеріальної
основи,
стає
заручником
химерної розкоші й товарного достатку, відчуває
подвійність буття – на екрані та в реальності, оскільки
нівелюється дистанція між глядачем і репрезентованим
об’єктом. «В переважній більшості продукція кіно –
це історії, що повторюються, та зосередженість на
справах матеріальних з детективними, кримінальними,
мілітарними колізіями. Така спрямованість інтересів
та сюжетів сформована промисловим характером
виробництва фільмів. Разом із фактором комерційності
це призводить до знецінення культури, пригнічення
духовної свободи, нівеляції авторського начала,
витіснення суб’єктивного чинника та фантазії» [6]. Кіно
перетворюється на художню форму, що відповідає на
явну загрозу життю, якою переймаються сучасні люди
[7].
На думку французького філософа Ж. Бодрійяра,
сучасний етап історії людства характеризується втратою
соціального. Сучасність – це той проміжок часу, що
настає після закінчення оргії, при цьому остання
розуміється як момент звільнення в будь–якій сфері.
Дійсно, важко не визнати, що минуле століття справді
нагадувало оргію – оргію матеріального, раціонального
та ірраціонального, сексуального, критичного та
антикритичного, оргію всього того, що пов’язано з
хворобами зростання. Усі табу та заборони було знято,
таємниці розкрито, обмеження скасовано. Тотальне
звільнення, результатом якого стала порожнеча,
позаяк усі прояви звільнення залишилися позаду і нас
хвилює лише передбачення всіх можливих результатів
здійснення звільнення.
У процесі звільнення речі, знаки, дії позбавилися
своїх ідей та концепцій, походження та призначення,
але водночас вони стають на шлях нескінченого
самовиробництва. Такі соціальні феномени, як
економіка, політика, сексуальність, перетворюються
на трансекономіку, трансполітику, транссексуальність.
Відбувається змішання та взаємопроникнення катего
рій, захоплених коефіцієнтом зверхності, рекорду,
інфантильного самоподолання.
Життя суспільства скеровується законом змішування
жанрів – усе стає політичним, сексуальним, естетичним.
Наслідком такого змішування стає те, що зазначені
категорії втрачають свою специфіку й розчиняються в
інших категоріях.
Втрата соціального відбувається також внаслідок
схильності масової свідомості до імплозії, тобто
вбирання, втягування в себе будь–якого впливу, коли
суб’єкт впливу не дає на нього ніякої відповіді. Маса,
вважає Ж. Бодрійяр, не володіє ні атрибутом, ні
предикатом, ні якістю, ні референцією, тобто вона не
має «соціальної реальності». Маса живе «в уявному світі
екрану, інтерфейсу, подвоєння, суміжності, мережі. Усі
оточуючі машини – екрани, внутрішня активність людей
стала інтерактивністю екранів. Ніщо з написаного на
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екранах не призначене для глибокого вивчення, а лише
для миттєвого сприйняття» [3, с. 22].
Маса не постає більше як «дзеркало соціального»,
оскільки не віддзеркалює останнє. Більше того,
стикаючись з масами, це «дзеркало соціального»
розбивається. Замість того, щоб бути відображенням
соціального, маса починає виконувати функцію «чорної
дірки», котра відхиляє, викривляє будь–які потоки
енергії, що зближуються з нею, перетворюється на
безодню симуляції всіх втрачених референцій. Одним
із найзапекліших ворогів маси стає смисл. Загроза
останнього полягає в тому, що маса відчуває терор
схематизації, прихований за гегемонією смислу, – а тому
намагається опиратися йому, переводити артикульовані
дискурси в площину ірраціонального та безосновного,
тобто у площину видовища, котре не зачіпає
індиферентну масу.
Мовчазна більшість, що домінує у сьогоднішньому
соціумі,
є
єдиним
референтом
репрезентації.
«Маси не є референтом, оскільки вже не належать
порядку репрезентації. Вони не виражають себе –
їх зондують. Вони не рефлектують – їх тестують…
Однак зондування, тести, референдум, засоби масової
інформації постають у якості механізмів, котрі діють
вже у плані симуляції, а не репрезентації. Вони вже
орієнтовані не на модель, а на референт» [8, с. 26].
У випадку кінематографу це особливо помітно, адже,
як зауважує В. Беньямін, маса поглинає кінофільм, який
миттєво стає невід’ємною частиною досвіду проживання
нею навколишнього світу, глядачі у кінотеатрі –
це активний, але неуважний експерт, схильний до
підвищеної сугестивності, в наслідок чого кіно набуває
величезної соціально–трансформативної значимості [9].
«Розвиток благ цивілізації, електронних ЗМІ, з
чітко розробленим арсеналом маніпуляції масовою
свідомістю, породив проблему, пов’язану з формуванням
людини. Майже все, що пропонує телебачення, включно
з фільмами у вільний від квазітелевізійної продукції
час, – це породження філософії споживання і в усьому,
що пропонують, шукається прагматична доцільність
хвилинних потреб» [6]. Сучасне суспільство захоплене
синефілією, тому кіно перетворилося не лише на
Великого Маніпулятора, який кодує та декодує множину
образів–символів, нав’язуючи таким чином необхідне
трактування дійсних суспільних відносин, а й на
Психоаналітика, бо саме засобами кіно плекаються мрії,
зреалізовуються найсміливіші фантазії, і не лише окремі
громадяни, а й цілі суспільні групи заглиблюються у
світ фантазмів та сновидінь, проживаючи ситуації–
символи, отримуючи ерзац–відносини, що заколихують
реальні бажання та нарешті позбавляються самотності,
розчиняючись у екранному дійстві. Кіно, є мистецтвом
множинним, оскільки припускає багато вимірів та
видів свого існування [10]. Відбувається тріумф
візуального, вже не потрібні просторово–часові події,
бо і час, і простір видозмінюються, трансформуються,
перетворюючись на події, знищується соціальний
хаос, «світ поверхні» перемагає «світ глибини», зникає
дистанція між кінореальністю та глядачем. Власна
реальність кіноаудиторії розкривається у фрагментованій
послідовності чудових чуттєвих вражень [11]. Можна
погодитися з Т. Вартенбергом, що кінематограф – це
альтернативний спосіб філософування [12].
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У контексті проблематики даної розвідки плід
ними видаються ідеї В. Крилової, яка досліджує кіно
і телебачення як феномени екранної культури, вико
ристовуючи методологію мета антропології, тобто
розглядає зазначені феномени у буденному, граничному
та метаграничному вимірах людського буття. Дослідниця
робить висновок, що в буденному вимірі людського
буття наявна маніпуляція особистістю як у кіно, так
і на телебаченні, в граничному вимірі буття людини
домінує монологічне самовираження особистості,
в метаграничному вимірі людського буття і кіно, і
телебачення породжують катарсис як у автора, так і
у глядача, сприяючи їх екзистенціальному діалогу та
світоглядній відкритості, що знаменує появу «філософ
ського кіно» й «філософського телебачення» [13, с. 7].
Кінематограф завжди пов’язаний з пануючими
у суспільстві виробничими відносинами, тому має
відповідне ідеологічне забарвлення, перетворюється
на соціальний міф. «Кіно як міф сприймається не
розумом, а серцем, породжуючи бажання та апелюючи
до почуттів. Подібно міфу кіно орієнтує до наслідування
еталонним зразкам, маніпулює цінностями та створює
ілюзію реальності» [14, с. 4].
Капіталістичне суспільство перетворює кінематограф
на засіб компенсаторної терапії, вимагає від нього
своєрідного нівелювання, відволікання уваги глядача від
відносин соціальної нерівності та експлуатації, шляхом
продукування штучних обширів природи, суспільства
та культури. За радянських часів, кіно з «легкої руки»
В. Ульянова–Леніна, набуло значення ідеологічного
інструменту для формування світогляду будівника
комунізму, вдало маніпулюючи емоційними реакціями
глядачів на кінопродукт. Роль кіно у формуванні
ідейної позиції радянських громадян визнавав І. Сталін,
відомою є його фраза, що гарний кінофільм вартий
кількох дівізій. У тридцяті роки минулого століття
в Радянському Союзі навіть планували збудувати
кіномісто на зразок Голівуду, проте ця ідея так і не була
втілена в життя.
Пролетарський кінематограф просякнутий ідеєю
конструювання образу ворога. Ця ідея є домінуючою
при створенні стрічок про героїчне революційне минуле
у 20–30–ті роки минулого століття («Броненосець
«Потьомкін» С. Ейзенштейна, «Ми з Кронштадту»
Є. Дзигана, «Чапаєв» братів Васильєвих, «Трилогія про
Максима» Г. Козінцєва та Л. Трауберга, революційна
ленініана («Ленін у жовтні», «Ленін у 1918 році»
М. Роома).
Необхідність пильності та викриття антирадянських,
антисоціалістичних елементів стає центральною ідео
логічною установкою в кінематографі 20–30–х років
ХХ ст., внаслідок чого радянський кінематограф пере
творився на «каталізатор фобій масової свідомості»
(В. Багдасарян) [15] («Аероград» О. Довженка, «Ком
сомольськ» С. Герасімова, «Партійний квиток» І. Пи
рьєва, «Ніч у вересні» Б. Барнета, «Великий грома
дянин» Ф. Ермлера).
Антифашистська тематика у радянському кіно
простежувалася ще до того, як Гітлер прийшов до
влади у Германії («Промінь смерти» Л. Кулєшов
(1925), «Саламандра» Г. Рошаль (1929), «Маріонетки»
Г. Протазанов (1934), «Професор Мамлок» А. Мінкін
та Г. Раппапорт (1938), «Сім’я Оппенгейм» Г. Рошаль
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(1938), «Якщо завтра війна» Є. Дзиган (1938),
«Ескадрілья №5», А. Роом (1938).
Кінострічки часів Великої Вітчизняної війни та повоєн
ного періоду мали зміцнювати бойовий дух радянсь
ких воїнів та працівників тилу («Веселка» М. Донсь
кого, «Зоя» Л. Арштама, «Два бійці» Л. Лукова, «Вона
захищає Батьківщину» Ф. Ермлера, «Молода гвардія»
С. Герасімова, «Доля людини» С. Бондарчука, «Повість
про справжню людину» О. Столпера, «Подвиг розвідника»
Б. Барнета, «Сталінградська битва» В. Петрова, «Третій
удар» І. Савченко, «Падіння Берлину» М. Чіаурелі).
Радянський кінематограф 60–80–х рр. значну
долю створюваної продукції присвячував виробничій
тематиці («Катерина Вороніна» І. Аненській, «Висота»
О. Зархі, «Велика родина» І. Хейфіц, «Председатель»
О. Салтиков, «Премія» С. Мікаелян), період перебудови
відмічений
гостро–соціальними
фільмами,
де
розкриваються афери та злочини у вищих ешелонах
партійного керівництва («Золото партії» О. Іванов,
«Покаяння» Т. Абуладзе тощо).
Але в радянську добу також створювалися фільми,
що протистояли ідеологічному диктату і прагнули бути
мистецтвом, тому у бравурно–ідеологічній тематиці
радянського кінематографа різким контрастом поставали
стрічки С. Параджанова, А. Тарковського, Л. Шепітько,
Ю. Іллєнка, Л. Осики, які розкривали таємниці та
страждання людської душі, де сходилися у двобої янголи
та демони, а сама людина ніби заклякає між двома
світами – реальним земним і нереальним потойбічним.
Це було справжнє філософське кіно, адже кінематограф
незгірш за філософію здатен поставити глядача віч–на–
віч з проблемами його екзистенції [16].
Кінематограф – це новий спосіб бачення буття,
«машинна схема взаємодії між образами та матерією»
[2], він здійснює конструювання реальності і
конституювання її сенсу, занурює глядача у вир
катарсичних переживань. У будь–якому суспільстві
кіно претендує на роль форми матеріальної організації
існування як соціуму взагалі, так і окремих його членів,
нав’язуючи певні моделі праці та дозвілля, здійснює
соціальний вплив на глядача, стає інструментом
«програмування суспільного життя» (А. Лефевр), а
події, герої та сенси кінофільмів розуміються як такі, що
володіють онтологічною модальністю.
Сучасна людина надає пріоритетного значення
візуальному досвіду при формуванні своєї світоглядної
орієнтації та життєвої позиції. Навколишній світ
досить часто моделюється за кінематографічними
зразками, здатність осягнення світу в цілому та свого
місця в ньому зокрема також формується від впливом
кінематографії, індивід починає жити в екранній
реальності. Отже, кіно виконує креативну функцію,
оскільки формує динаміку суспільних процесів і
життєвих стратегій як особистості, так і суспільства.
Сьогодні екранна реальність стає для людини
привабливішою за справжнє життя, тому кіно – це
Платонова печера зразка ХХ–ХХІ століття, потрапивши
туди, людина частково (а інколи й повністю) втрачає
здатність сприймати реальність, адже останньої вже
немає, імітація реальності заміщає саму реальність, є
візуальний феномен – її замінник, симулякр, зручний,
комфортний, звабливий, а головне – безпечний та
зрозумілий, в якому так приємно залишатися…
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The cinema and the society: aspects of interaction
The article substantiates the topicality of social and philosophic analysis of
the cinema phenomenon since the latter considerably influences the society, which
demands and actively consumes the cinematic product. It has been proven that due
to the movie screen the duality of being is manifested – both on the screen and in
reality as the distance between the viewer and the object represented is leveled. It has
been established that in any society the cinema claims the role of a form of material
organization of existence for the whole society as well as for its individual members by
imposing particular modes of work and leisure; it also exercises the social influence
on the viewer.
Keywords: the cinema, society, representation, interaction, ideology, social
influence.
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Естетика української хореографії як засіб
формування національної свідомості
особистості
Досліджені питання естетики української хореографії в контексті
проблеми формування національної свідомості особистості. Теоретичними
засадами дослідження були роботи провідних українських теоретиків
у питаннях формування національної свідомості особистості. Окремо
досліджений теоретичний та практичний досвід фахівців у галузі народної
хореографії. Визначаючи формування національної свідомості як важливе
завдання побудови майбутнього нашої держави, наголошуємо, що у цьому
процесі провідну роль можуть відігравати засоби мистецтва, зокрема
хореографія. На українському науковому просторі практично не розглядається
проблема естетики українського хореографічного мистецтва як впливового
чинника формування національної свідомості особистості.
Ключові слова: національна свідомість, хореографічне мистецтво,
формування особистості, естетика української хореографії.

В умовах складних трансформаційних процесів
питання національної свідомості надзвичайно актуальне
для кожної держави, адже національні державницькі
позиції, або їх відсутність як у політичних лідерів
країни, так і у пересічних громадян є визначальними
для майбутнього держави в цілому та будь якої
частини суспільства, зокрема. Слабка обізнаність
українського суспільства з вітчизняною інтелектуальною
та мистецькою спадщиною значною мірою визначає
низький рівень національної свідомості, формотворчим
фактором якої і є національна культура з її особливими
елементами – мистецтвом, мораллю, філософією.
Реалізація
шляхів
формування
національної
свідомості неможлива без використання невичерпних
потенційних можливостей народного і професійного
мистецтва. Історична енергія народу, стійкість, багатство
і краса його національного руху трансформувалися
й акумулювалися в різноманітних видах і жанрах
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мистецтва – пісенному, музичному, танцювальному,
театральному, образотворчому тощо.
Зазначене зумовлює потребу здійснити аналіз
проблеми естетичної цінності українського мистецтва,
зокрема хореографії, та його можливостей у формуванні
національної свідомості, обґрунтувати необхідність
актуалізації окресленої проблеми у просторі сучасного
українського суспільства.
Виняткова роль, яку відіграє національна свідомість
у життєдіяльності народів і кожної особистості
спричинила значний інтерес до цього феномену
серед зарубіжних та вітчизняних суспільствознавців
як у минулому, так і у наш час. Вагомий внесок
у розвиток національної проблематики, зокрема
національної
саморефлексії,
визначення
змісту
й ролі національної ідеї зробили представники
філософської думки: В. Соловйов, І. Ільїн, М. Бердяєв.
Актуальність проблеми національного самопізнання
яскраво відбивається у творах І. Котляревського,
Т. Шевченка, П. Куліша, В. Антоновича, Б. Грінченка,
М. Грушевського, М. Драгоманова, М. Костомарова,
К. Михальчука, П. Чубинського, І. Франка та ін.
За роки незалежності в Україні постійно зростав
інтерес до проблем національної самоідентифікації.
З’явилася значна кількість публікацій з даної тематики.
У них розглядається у різних зрізах історична генеза
української національної ідеї в контексті вітчизняного
та загальноєвропейського історико–культурного про
цесу: праці В. Горського, О. Гриніва, Я. Грицака,
О. Дергачова, О. Забужко, Г. Касьянова, І. Кураса,
Ф. Кирилюка, М. Лука, М. Поповича, І. Огородника,
М. Розумного, М. Русина, О. Салтовського, М. Томенка;
визначається зміст поняття «національна ідея»,
його зв’язок з такими поняттями, як «ідея нації»,
«національна ідеологія», «національна самосвідомість»,
«національний менталітет», з’ясовується роль цих
феноменів у націотворчому процесі, самоствердженні
українського соціуму: роботи В. Андрущенка, А. Ас
таф’єва, Є. Бистрицького, В. Борисенко, О. Виш
невського, Л. Губерського, Г. Дашутіна, П. Кравченка,
В. Крисаченка, І. Кресіної, В. Кременя, В. Лісового,
І. Лосіва, М. Михальченка, Т. Метельової, М. Мокляка,
М. Обушного, М. Рябчука, З. Самчука, М. Степико,
З. Шведа, А. Шевцової, О. Шморгуна.
Що стосується цінності мистецтва у формуванні
особистості,
слід
зазначити,
що
дослідження
проводились у різних напрямках: філософському
психологічному,
педагогічному
(А.
Арнольдов,
Л. Баткін, Д. Джола, Б. Ананьєв, В. Давидов, І. Кон,
Л. Виготський, В. Сухомлинський тощо). Багато
наукових праць (В. Ворожбіт, Н. Ветлугіна, Є. Ігнатов)
присвячено використанню засобів різних видів
мистецтва з метою формування естетичних здібностей
особистості.
Серед фундаментальних філософських і науково–
природничих проблем одне з центральних місць
завжди належить проблемі свідомості. На нашу думку,
слід підкреслити, що вона, з одного боку, є досить
важливою, а з другого – надзвичайно складною, тому
й аналіз поняття «свідомість» достатньо складний.
Оскільки існує безліч визначень цього поняття, то
воно закономірно стало предметом дослідження
педагогіки, філософії, психології, соціології, логіки,
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лінгвістики, нейрофізіології, антропології, етнографії.
Це пояснюється тим, що до цього часу залишаються
остаточно не з’ясованими процеси, пов’язані з
виникненням живого із неживого, з генезом технічного
на основі фізичного, з переходом від чуттєвого пізнання
до абстрактного мислення тощо. Однак наявність
зазначених труднощів не дає підстав стверджувати,
що людина не може проникнути в сутність свідомості,
вивчити її найбільш характерні властивості й форми та
сформувати наукову світоглядну позицію.
Ядро свідомості – знання, але знання, як результат
пізнавального процесу, має різні рівні відчуття.
Сприймання і уява – це рівень чуттєвої свідомості.
Логічне мислення – вищий рівень усвідомлення
діяльності. Це інтелектуальна форма свідомості, яка
проявляється також у формі волі і почуття.
Відразу зауважимо, що існують різні підходи до
визначення змісту поняття «національна свідомість».
Нам імпонує позиція науковця І. Кресіної, яка визначає
національну свідомість як складну модернізовану
систему духовних феноменів та їх утворень, які
сформувалися у процесі історичного розвитку нації,
відображають основні засади її буття та розвитку.
Національна свідомість, як складна система, охоплює
теоретичні, буденні, масові та елітні, власне національні
та запозичені ідеї, настанови, устремління, культурні
здобутки, що утворюють духовний унікум нації [1].
У національній свідомості мають місце найсуттєвіші
домінанти свідомості корінного етносу та етнічних груп,
що утворюють націю, поліетнічну, політичну спільноту.
Національна свідомість відбиває спосіб буття
національної спільноти і, разом з тим, великою мірою
визначає його. На основі національної свідомості
базуються
досягнення
національних
інтересів,
вартостей, історичної долі. Звідси бажання зберегти
ці особливості не піддатися асиміляції, розвивати
національну культуру, плекати традиції, звичаї,
прагнення до економічного та політичного суверенітету,
створення національної держави, громадянського
суспільства. Тому національна свідомість є консти
туційною основою нації.
Процес дійсної історії – свідомого творення
особистістю, людством свого культурного середовища
як форми цивілізаційних процесів – великою мірою
інспірований функціонуванням національної свідомості.
Національна свідомість служить надійним імунним
засобом, що захищає національну культуру від руйнації.
Ось чому в період, небезпечний для національної
культури, можна спостерігати активізацію саме цього
виду свідомості, її загострення. Неоднорідність
інтенсивності прояву національної свідомості дає
підстави говорити про її віртуальну природу. Адже у
злагоджені, нормальні періоди розвитку нації свідомість
«розчинена» в культурі, забезпечуючи її собі тотожність
[2].
Слабка
обізнаність
українського
суспільства
з вітчизняною інтелектуальною спадщиною стає
зрозумілою з огляду на недавнє радянське минуле, але
на нинішньому етапі державного будівництва вона
абсолютно невиправдано спричинює низький рівень
національної свідомості окремої частини населення,
що призводить до національного інфантилізму,
відсторонення значних мас населення від політики,
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національних державних завдань, нехтування націо
нальними вартостями і, не в останню чергу, до
економічного колапсу, соціальної напруги, зневіри у
можливості суспільного прогресу нації.
Тому виникає необхідність активізувати процес
розв’язання цих складних проблем з освіти молоді, з її
виховання на українських традиціях, на власних зразках
громадянської, наукової звитяги в ім’я української
держави.
Нехтування здобутками національної культури у
вихованні підростаючого покоління призвело до того,
що наша українська держава успадкувала настрої
соціальної апатії, національного зречення, байдужості
до рідної мови, ерозію моральних норм, девальвацію
вищих духовних цінностей, історичне безпам’ятство,
національний нігілізм, «роздвоєння свідомості». Ці
аномалії серйозно травмували свідомість і світогляд
сучасної людини, її духовність. Ось чому вражає
кволість, повільність національного відродження
українців в умовах державної незалежності України.
Головною причиною серед інших назвемо недостатній
рівень духовної культури людини, яка, як відомо,
є складною, багатогалузевою системою, до якої
входять рідна мова, мистецтво, політика, ідеологія,
етика, релігія, традиції, звичаї, вірування. Зрозуміло,
що головною метою національного виховання на
сучасному етапі стало набуття молодим поколінням
соціального досвіду, успадкування духовних надбань
українського народу, формування особистісних рис
громадянина–патріота української держави незалежно
від національної приналежності.
Вважаємо, що саме мистецтво у національному
вихованні може відіграти вирішальну роль. Як
свідчить історія, могутня виховна сила мистецтва
використовувалася на всіх етапах розвитку суспільства.
Прогресивні діячі освітянської ниви вбачали в ньому
засіб облагородження особистості, утвердження в ній
кращих духовних засад. Т. Шевченко вважав, що високе
мистецтво за силою впливу на душу людини перевершує
навіть природу. А видатний педагог В. Сухомлинський
писав: «Мистецтво – це час і простір, в якому живе
краса людського духу. Як гімнастика виправляє тіло,
так мистецтво виправляє душу. Пізнаючи цінності
мистецтва, людина пізнає людське в людині, підносить
себе до прекрасного, переживає насолоду» [3, с. 544].
Справа в тому, що головна сутність мистецтва
прихована в глибинних психологічних утвореннях
людини й суспільства. На цій особливості акцентував
увагу відомий вітчизняний психолог О. Леонтьєв у
роботі «Деякі проблеми психології мистецтва» [4].
Ця проблема належить до категорії проміжних між
естетикою і психологією. Специфічна функція мистецтва
полягає у катарсисі, тобто очищенні, викоріненні
афектів, пристрастей. Продуктом такої діяльності є
трансформовані, очищені, сублімовані емоції та почуття.
А. Леонтьєв наголошував, що мистецтво становить ту
єдину діяльність, яка відповідає завданням відкриття
та вираження дійсності й реальності і є шляхом
морального та духовного зцілення й очищення.
Музика і рух утворюють хореографічне мистецтво.
Це також вияв емоцій, який передається глядачеві як
через слуховий, так і зоровий аналізатор, тому може
краще донести до глядача глибину зображувального
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образу, вплинути на емоційний стан. Звичайно
тут визначна роль належала виконавцю, його
професіоналізмові, рівню інтелектуального розвитку.
Відомо, що емоційно–психологічний і навіть
афективний вплив засобів мистецтва може бути досить
значним і глибинним. Встановлено, що провідна в
мистецтві виховна функція, завдяки якій формуються
почуття, думки, емоції, дії людей; мистецтво діє на
особистість комплексно, одночасно на розум, серце і
почуття, і таким чином істотно впливає на духовний
світ людини, на її свідомість, в той час як інші
форми громадянської свідомості впливають лише на
формування окремих рис (мораль – формує моральні
норми, філософія – систему поглядів на об’єктивний
світ, політика – політичні погляди тощо). Мистецтво
завжди об’єднує людські спільноти, формує почуття
національної гідності, патріотизм, любов до народу,
держави.
Історія розвитку людської мови свідчить, що
поки люди не вміли висловити свої думки і почуття
словами, поки їхній мовний запас обмежувався лише
мовоподібними вигуками, доти вони спілкувалися
і виказували свій емоційний стан за допомогою
рухів та міміки. Очевидно, саме тому танець став
найулюбленішим видом мистецтва. Адже кожен, хто
танцює, переживає високоемоційне танцювальне
піднесення, кожен сприймає танець естетичним
задоволенням, і тому він притягує і манить кожного [5].
Танець завжди діяв у руховій сфері і був виявом
чуттєвого
життя
людини.
Дослідження
історії
української народної хореографії доводять, що у своїй
початковій формі він відбувався без музики й співу,
а керувало ним тільки відчуття внутрішнього ритму.
Поступово, втрачаючи своє ритуальне значення,
танцювальні рухи набували естетичного забарвлення.
Зігріті емоційною потребою висловлювання, вони
стають художніми засобами вираження думок і почуттів
за допомогою жестів і рухів.
Хоча найдавніші згадки про обрядові та старовинні
українські танці збереглися у літописах і літературних
пам’ятках XI ст., танець і раніше жив зі своїм народом,
переходив від покоління до покоління. Як сторінки
своєрідного літопису, танці розповідають про далеке
минуле того чи іншого народу, про його теперішнє
життя, про звичаї, обряди, працю, героїчні подвиги.
Микола Гоголь писав: «Подивіться, народні танці
з’являються в різних кутках світу: іспанець танцює не
так, як швейцарець, шотландець, як німець, росіянин –
не так, як француз або азіат... Звідки народилася така
різноманітність танців? Вона народилася з характеру
народу, його життя і роду занять. Народ, життя якого
гордовите та бранне, виражає ту саму гордість у своєму
танці; у народу безтурботного та вільного, та сама
безмежна воля і поетичне самозабуття, відбиваються
в танцях; народ клімату полум’яного залишив у
своєму національному танці ту саму солодку знемогу,
пристрасть і ревнощі» [6, с. 184–185].
Український танець є надбанням світового
хореографічного мистецтва і водночас національною
гордістю українського народу. Народний український
танець, як і інші види народної творчості, розвивався
впродовж усієї історії народу, збагачуючись новими
виразними засобами. Невичерпна скарбниця народного
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танцю зберігає багато безцінних перлин, у них творча
фантазія, образність народного мислення, виразність
та пластичність форми, глибини почуттів. Серед
танців інших народів український танець вирізняється
своїм неповторним колоритом, що проявляється у
самобутній лексиці, пластичних інтонаціях, структурній
та композиційній побудові, тематиці та образному
змісті хореографічних творів, оригінальній манері їх
виконання. У танці проявляються радість, героїзм, гумор
та інші риси українського характеру.
Вивчення української хореографічної спадщини
дає нам чітке розуміння, що лексика народних танців
відзначається вишуканістю й багатством рухів. Їх
нараховується понад тисячу і, у відповідності до
основних сутнісних ознак руху, відокремлюються такі
танцювальні групи: танцювальні кроки; танцювальні
біги, бігунці; тинки; доріжки, упадання; вірьовочки;
дрібушечки, притупи; присядки; повзунці, оберти,
голубці; танцювальні поклони та запрошення тощо.
Окремо слід зазначити красу і багатство
українського вбрання, що якраз чудово демонструється
саме у хореографічних композиціях.
Враховуючи той факт, що танці – це відображення
життя та історичного розвитку народу, то й героїчне
минуле знайшло своє відображення у чоловічих
військових танцях. Наприклад, у «Гонті» зображена
клятва козака на вірність рідному краю, а в героїчному
народному танці «Гопак» демонструється мужність,
фізична сила та вправність українських козаків.
Велике значення в процесі національного виховання
має залучення особистості до виконання, або хоча
б організація відповідного перегляду з подальшим
тематичним аналізом таких композицій.
Український народний танець також розвивався,
збагачувався і вдосконалювався протягом усієї історії
українського народу. Його танцювали по вечорницях,
весіллях, гулянках. Він увійшов до найбільш ранніх
форм танцювального мистецтва, вийшов на підмостки
драматичного театру, вносячи до вистав неповторні
барви, підкреслюючи таким чином самобутні риси
українського театрального мистецтва.
У період культурного відродження (60–80 pp.
XIX ст.) український народний танець особливо
плекався на сценах етнографічно–побутових театрів
театральними майстрами, які несли українське
мистецтво у народ: М. Кропивницьким, М. Старицьким,
П. Саксаганським. Враховуючи специфічне сприй
няття мистецтва, вони використовували танець
не як розважальний засіб, а як засіб попередньої
характеристики театрально–сценічного образу, у їхніх
виставах простежувався дійовий зв’язок танцю з
драматичним мистецтвом українського народу, його
побутом, традиціями.
Одним із фундаторів українського професійного
танцювального мистецтва був хореограф, дослідник
фольклорної пісні і танцю, видатний педагог
В. Верховинец. Вихований на традиціях М. Лисенка
та на ідеях національної свідомості, які були поширені
в колах інтелігенції у XIX ст., В. Верховинець зробив
значний національний внесок у розвиток української
хореографії, своєю діяльністю проклав їй шлях
до світового визнання [7]. Вчителюючи у школах
Галичини, він використовував народні ігри з танцями,
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піснями, пестушками тощо, прагнучи залучити в
такий спосіб підростаюче покоління до духовної
спадщини українського народу. Талановитий педагог
намагався розвинути особистість дитини, спрямувати
її на національні цінності, що досягалося шляхом
комплексного використання елементів народнопісенного,
хореографічного і драматичного мистецтв.
В. Верховинець спрямовує свою творчість на
виховання молоді у дусі української національної
культури. Він вважав, що саме через фольклор можна
передати
суспільно–історичний
досвід,
духовні
цінності українського народу, виховувати патріотичні
почуття, національну свідомість та гідність [7]. З
метою створення теоретико–педагогічної бази для
розвитку української хореографії В. Верховинець пише
наукову працю «Теорія українського народного танцю»
(1919 p.), яка стала першою в Україні книгою, де було
систематизовано й узагальнено творчі досягнення
українського народу в танцювальному мистецтві. У
своїй праці автор розглядає окремі теоретичні питання
хореографії й частково музики та поезії, він робить
спробу класифікувати українські народні танці [8], крім
цього В. Верховинець описує технологію виконання
багатьох «па» українського танцю, звертаючи увагу на
окремі складові частини «па», а саме морфологію руху,
подає методику викладання українського танцю, яка
базується на принципові «від простого до складного»,
від простих підготовчих рухів до тих, які потребують
певної виконавської майстерності. Дослідник, також,
звертає увагу на тісний взаємозв’язок між музикою і
танцем.
Основою збірки став фольклорний матеріал, який
дбайливо аранжований. Окрім власних доробок автора
тут представлені твори українських композиторів М. Ли
сенка, М. Леонтовича, П. Ревуцького, П. Козицького,
фольклорні записи К. Квітки, А. Кононенка, С. Дрім
цова, поезії Т. Шевченка, Лесі Українки, О. Олеся,
П. Тичини. Базуючись на дитячому бажанні рухатися,
автор подає багато ігор, викладаючи її у привабливій
і доступній формі, кожна з яких має мету і смислове
навантаження.
Аналізована нами книга незамінна як для
професіоналів–хореографів, так і для всіх бажаючих,
адже матеріали можуть бути використані у підготовці
позакласних заходів у школах, свят, вечорниць, різних
виховних заходів із національного виховання. Оскільки
найпростіші танцювальні рухи доступні кожному, вони
прикрасять виконання пісні або театралізовану виставу,
а найголовніше, наблизять виконавців до народних
коренів, традицій, розкриють красу і самобутність
народного
мистецтва,
сприятимуть
формуванню
національної
свідомості
майбутнього
покоління.
Якщо ми вивчимо самі й зможемо заохотити інших
вивчати справжній народний танець, то збережеться
його правдива краса й відновиться його слава, яку
заплямували пародисти українського танцю [8].
Потрібно зазначити, що у своїй творчій діяльності
В. Верховинець завжди був палким захисником чистоти
й правдивості українського народного мистецтва,
боровся проти його вульгаризації і прищеплював учням
щиру любов до українського танцю.
Проведене дослідження підтверджує, що значення
педагогічної і хореографічної спадщини В. Верховинця
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залишається неперевершеним у справі національного
виховання молоді, тому необхідно якнайповніше
користуватися його розробками, виховуючи поняття
приналежності до українського народу з його чудовими
культурними традиціями.
Окремо слід відмітити, що окрім В. Верховинця
популяризаторами українського народного танцю були
В. Авраменко, Х. Ніженський, О. Соболь, К. Той
лезовський. Особливої уваги заслуговує П. Вірський –
родоначальник та фундатор народно–сценічного танцю,
реформатор народної хореографії, який підніс її на
якісно новий рівень і розширив її можливості до таких
форм, як хореографічна мініатюра. Програма його
танцювального колективу зачаровує глядачів не тільки
в Україні, а й в інших країнах світу, демонструючи
різноманітність і самобутність українського націо
нального мистецтва.
Величезний позитивний досвід, який доводить
безпосередній взаємозв’язок занять хореографією та
народним танцем з естетичним вихованням, нако
пичений в дослідженнях сучасних педагогів і діячів
мистецтва: А. Я. Ваганової, Є. Д. Васильєвої, Ю. Н. Гри
горовича, І. А. Моїсеєва, А. Є. Короткова, В. Ф. Похи
ленко, А. Кривохижі тощо. Досягнення кожного із зазна
чених діячів потрібно досліджувати оремо, оскільки
їхні напрацювання мають величезну практичну та
теоретичну значущість.
Залучаючи хореографічне мистецтво до формування
національної свідомості, потрібно заохочувати молодь
не лише переглядати концертні програми знаних
колективів, а й створювати або відвідувати танцювальні
гуртки, студії, майстер класи. Також ми вважаємо за
необхідне рекомендувати використовувати танці та
елементи народної хореографії на різного роду заходах
та святах. Незамінною є українська хореографія
для використання у навчальних закладах, зокрема у
загальноосвітній школі – при підготовці позакласних
заходів, на уроках музики, читання, при проведенні
інтегрованих уроків тощо. Оскільки саме хореографічна
спадщина, акумулюючи емоційно–естетичний досвід
поколінь, втілює і передає ціннісне ставлення до
світу крізь призму етнонаціональної специфіки, тому
вона і є ефективним засобом виховання моральності,
патріотичних почуттів, громадянської позиції, що
становить, на нашу думку, основу національної свідо
мості справжнього громадянина та патріота нашої
держави.
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Aesthetics of Ukrainian choreography as a means of forming
a national consciousness of a person
The research concerns the Ukrainian choreography esthetics in the context of
forming the national consciousness in the individuals. The theoretical basis of the
research was the works of Ukrainian theorists on the national consciousness in
the individuals. We have also conducted a specific research on the theoretical and
practical experience of specialists in the national choreography. We define the national
consciousness development as an important element of the process of building the
future for our country. We also emphasize that art, for instance choreography, may
play an important role in this process. The problem of Ukrainian choreographic
art esthetics as an important element of forming the national consciousness in the
individuals is lacking to be discussed in Ukrainian scientific circles.
Keywords: national consciousness, choreographic art, personality formation,
aesthetics of Ukrainian choreography.
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Проблема удосконалення людини в релігійно–
філософських концепціях ХХ ст. як предмет
філософсько–релігієзнавчих досліджень
Метою даної статті є розгляд основних підходів до вивчення релігійно–
філософських концепцій удосконалення природи людини в сучасному богослов’і
та гуманітарних науках. На базі порівняльно–аналітичного дослідження
корпусу сучасних антропологічних досліджень в статті розглянуто теоретико–
методологічна та практична актуальність вивчення проблеми удосконалення
природи людини, проаналізовано стан таких досліджень у світовій та
вітчизняній філософській антропології ХХ ст., а також у антропології
авраамічних релігій. Виокремлено основні методологічні підходи до цієї
проблеми, обґрунтована необхідність введення у предметне поле релігієзнавчих
антропологічних досліджень релігійно–філософських концепцій New Age, таких
як вчення Рерихів, саєнтологічна доктрина та вчення К. Кастанеди.
Ключові слова: релігійно–філософські концепції, антропологічні
дослідження, методологічні підходи.

Ідея удосконалення людини, незважаючи тисячо
літню історію свого існування, викликає гострі
дискусії в сучасній гуманітаристиці. У ХХ ст. суттєво
змінилися природні та суспільні якості людини,
спостерігалася
деградація
важливіших
систем
людського організму та психіки. Є всі підстави
констатувати, що сьогодні під впливом нових
технологій відбувається не зміна окремих атрибутів
людської особистості, а трансформація біосоціальної
природи людини, яка супроводжується її інтеграцією
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в техносферу. Отже, у сучасних соціо–гуманітарних
науках на тлі «антропологічного повороту» у філософії
актуалізувалися питання оновлення якостей людської
особистості, розвитку її антропологічних якостей у
відповідності до нових умов людського існування.
Ортодоксальні теологічні школи як авраамічних
(іудаїзм, християнство та іслам), так і східних (індуїзм,
буддизм) релігій мають унікальний досвід осмислення
антропологічних проблем у контексті сходження
людини до Абсолюту, як кінцевої мети людського життя.
Релігійні концепції досконалої людини та практики
удосконалення людської особистості набагато давніші,
ніж науковий дискурс осмислення цієї проблеми, і, без
перебільшення, мають тисячолітню історію спроб і
помилок. Разом з тим, не лише традиційні релігії, але
й новітні релігійно–філософські вчення ХХ ст. шукали
і продовжують пошуки відповідей на антропологічні
«виклики часу», намагаються зберегти від руйнування
«людське у людині».
В той час як світова спільнота з занепокоєннями
говорить про ерозію гуманізму, в сучасну філософію
входить поняття «антропологічної кризи», яким
позначають руйнування людського у людині, негативні
зміни її духовності та природи, що виявляються
у падінні народжуваності та високій смертності,
зростанні серцево–судинних, онкологічних та психічних
захворювань, наркоманії, систематичних психологічних
зривах і стресах людей, соціальних та етнополітичних
конфліктах між різними верствами та суспільними
групами тощо, релігійно–філософські доктрини ХХ ст.
виробили власні принципи та технології покращення
природи людини, які не лише знаходять багато
послідовників у світі, але й мають стати предметом
філософсько–релігієзнавчого аналізу. Це дозволить
побачити нові горизонти й шляхи виходу з «антропо
логічної кризи» сьогодення.
Сучасна наука впритул наблизилася до вирішення
проблем модифікації людини як біологічного виду. Це
зробило реальною загрозу того, що завдяки методам
генної інженерії людський рід, намагаючись покращити
себе, може в перспективі припинити власне існування,
замінивши себе «постлюдською істотою». Філософсько–
релігійні доктрини ХХ ст., соціально–антропологічні
концепції традиційних релігій категорично заперечують
саму можливість «техногенного спотворення» природи
людини, намагаються запропонувати альтернативні
шляхи удосконалення людини, що спираються на
її духовне перетворення та психічні трансформації.
Отже
вивчення
релігійно–філософських
доктрин
удосконалення природи людини на сучасному етапі
набуває особливої актуальності як альтернатива біо–
технологічному розвитку людської цивілізації. Вона
стає полем філософського аналізу, який має порівняти
ціннісні імперативи сучасних наукових розробок
в контексті біоетики з альтернативними, зокрема
релігійно–філософськими
шляхами
удосконалення
людської особистості, що дозволить зрозуміти тенденції
змін в людині під впливом соціальних та техногенних
трансформацій, і на цей основі спрогнозувати можливі
варіанти не лише техногенного, але й духовного
антропоморфозу.
Отже,
релігієзнавчо–філософське
дослідження
релігійно–філософських
доктрин
ХХ
ст.
щодо
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удосконалення природи людини набуває теоретико–
методологічної
актуальності
як
у
загальному
філософському контексті, оскільки ідея перетворення
людини сьогодні стає методологічним засобом наукового
пошуку, його регулятивним та скеровуючим фактором,
так і в релігієзнавчому дискурсі вивчення новітньої
нетрадиційної релігійності, оскільки ця проблематика
традиційно використовується в популістських цілях,
є основою для створення ідеологічних кліше та
розгортання деструктивних політичних амбіцій.
Зазначена дослідницька проблематика є актуальною
й у практичному аспекті. Сьогодні як ніколи важливі
прикладні аспекти втручання у природу людини й
соціокультурні наслідки розширення меж розуміння
людського. Причому потребують вивчення не лише
експерименти вчених, але й релігійні експерименти з
психікою людини. Результати трансформації природи
людини як засобами науки, так і засобами релігії
залежатимуть від того, в якій етичній системі вони
здійснюються, враховуючи мультидисциплінарність
біоетичних парадигм. Отже, дослідження проблеми
релігійно–філософських ідей удосконалення людини,
що виникли у ХХ ст. є актуальним не лише своїм
аналітичним, але й прогностичним спрямуванням.
Метою даної статті є розгляд основних підходів
до
вивчення
релігійно–філософських
концепцій
удосконалення природи людини в сучасному богослов’ї
та гуманітарних науках.
Поза сумнівом, проблема удосконалення природи
людини має тисячолітню історію. Написано тисячі як
суто релігійних, так і суто філософських досліджень з
цієї проблематики. Між цими двома методологічними
межами створено не менш потужний пласт так званих
релігійно–філософських або ж філософсько–релігійних
досліджень, ступінь приналежності яких до релігійних
або філософських шкіл визначається світоглядною
позицією їхніх авторів. Не маючи на меті давати в
даній статті історіографію досліджуваної проблеми,
оскільки вона може бути темою окремого спеціального
дослідження, окреслимо найзначніші моменти в
дослідженні проблеми удосконалення природи людини,
які є принциповими як для філософської антропології,
так і для теологічних антропологічних студій, оскільки
спираючись на них, дослідник може створити адекватну
методологію філософсько–релігієзнавчого дослідження
антропологічних підвалин доктрин сучасних нетради
ційних релігійних течій. Розпочнемо свій огляд з
філософського масиву джерел.
Найдослідженішими є філософські антропологічні
концепції, починаючи з праць античних філософів
(Платон, Аристотель тощо), праць мислителів Просвіт
ництва (Ж.–Ж. Руссо, Вольтер тощо), філософії життя
(Ф. Ніцше), ідеологів комунізму, екзистенціалістів
та постмодерністів. Узагальнюючим історико–філо
софським дослідженням в цьому контексті постає
фундаментальна праця професора філософії Австра
лійського національного університету Джона Пасмора
«Спроможність людини до вдосконалення» [5], в якій
автор простежує історію від Античності до сьогодення
через детальний розгляд християнства, епохи Ренесансу,
Просвітництва, дослідження ідей утопізму, комунізму,
психоаналізу й еволюційних теорій людини і суспільств.
Але платонічний аспект вдосконалення висвітлений
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в роботі Дж. Пасмора побіжно, а дослідження творів
Фрідріха Ніцше, які є принциповими для філософії
ХХ ст. щодо проблеми удосконалення людини історик
філософії і зовсім не робить, не зважаючи на той факт,
що рефлексії над ніцшеанською концепцією надлюдини
представлені у світовій філософії вражаючою кількістю
досліджень.
У вітчизняній та російськомовній філософії проб
лематика, пов’язана з ідеєю вдосконалення людини,
тривалий час перебувала під пресом марксистсько–
ленінської ідеології, яка публічно проголошувала своїм
завданням «формування нової людини», але у радянську
добу поняття «вдосконалення» цілком ототожнювалось
із «вихованням», що можна спостерігати у літературі
того періоду (праці І. Донцова, В. Куценко, В. Татар
кевич, І. Томан) та численних дискусій журналів
«Філософські науки» та «Вопросы философии». І це
незважаючи на наявність в російській філософії рубіжа
ХІХ–ХХ ст. потужної антропологічної традиції, яка
отримала назву «філософії космізму» (П. Флоренський,
В. Вернадській, К. Ціолковський, О. та М. Рерихи), і
містить оригінальні ідеї щодо шляхів еволюції людства
та удосконалення окремої людини.
Серед останніх досліджень з питань російського
космізму виділяється монографія Н. Башкової [1], яка є
системним філософсько–антропологічним порівняльним
дослідженням концепцій В. Вернадського, О та
М. Рерихів і К. Ціолковського. Дослідниця намагається
реконструювати прогресивний процес преображення
людини у якісно нову космічну істоту. Людина постає
багаторівневим мікрокосмом, закономірно включеним у
коеволюцію людства, планети й космосу. Інтегральний
процес преображення охоплює її морально–вольову,
інтелектуальну, сенсорну, енергетичну та соматичну
природу.
Привертає до себе увагу також праця «Досконала
людина: теологія та філософія образу [4], підготовлена
відомими науковцями (серед яких С. Хоружий, В. Подо
рога та ін.). Вона стала втіленням нового погляду на
досконалу людину, яка враховує традиції світових
культур, але переважна більшість статей присвячена
погляду на досконалу людину в східних традиціях.
Значний арсенал для з’ясування концептуальних
засад вдосконалення людини становлять розвідки
філософів, у яких досліджувалася проблематика
певного періоду. Для цього дисертаційного дослід
ження важливою виявилася, зокрема, парадигма
християнізованого неоплатонізму, яка представлена
низкою
розвідок
закордонних
та
вітчизняних
авторів. Серед дослідників концепцій Платона варто
відзначити роботи Є. Трубецкого, П. Флоренського,
які розглядають творчість мислителя через призму
релігійно–християнського сприйняття. Також ґрунтов
ними є дослідження В. Асмуса, В. Віндельбанда,
В. Йегера, О. Лосева, В. Нерсесянца, А. Тахо–Годі,
С. Хоружого. Концептуальні основи творчості Плотіна
представлені важливими розвідками П. Адо, М. Владі
славлєва. Трактування концепцій і авторства Псевдо–
Діонісія Ареопагіта знаходить свій вияв у роботах
А. Бриліантова, Ш. Нуцубідзе, Г. Флоровського. Концеп
ція «двох градів» Аврелія Авґустина досліджувалась
у розвідках В. Бичкова, П. де Лоб’є, Г. Майорова, есе
Д. Мережковського, Р. Штайнера.
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Наступною значущою парадигмою вдосконалення
людини у європейській культурі можна вважати
парадигму просвітництва, яка широко досліджувалася
вітчизняними і російськими філософами, а також була у
полі зору закордонних філософів. Серед таких розвідок
можна відзначити роботи Т. Длугача, Е. Ільєнкова,
М. Фуко, а також дослідження наукових установ, які
представлені численними збірниками, статтями у
провідних філософських журналах.
Подальшим кроком дослідження було вивчення
концепцій критиків культури, зокрема концепцій
Ф. Ніцше. Серед перших робіт, присвячених Ніцше,
слід відзначити публікації В. Бітнера, В. Вересаєва,
Д. Галеві, А. Ліхтенберже, Г. Рачинського, Є. Трубец
кого, Г. Файгінтера, С. Франкла, Л. Шестова, М. Шварца,
особлива цікавість яких полягає у політичній незаанга
жованості. З–поміж закордонних досліджень Ніцше
варто відзначити роботи Ж. Дельоза, К. Ясперса, серед
російських – А. Ігнатова, С. Одуєва, К. Свас’яна.
На кризі сучасної культури, декларованої Ф. Ніцше,
наголошували М. Гайдеґґер, М. Горгаймер та Т. Адорно,
Р. Гвардіні, П. Козловський. Маніпулятивні технології,
які застосовуються для своєрідного «вдосконалення»
людини досліджувався у роботах Г. Аренд, М. Бердяєва,
К. Гаджиєва, Г. Грачова та Мельника, Ю. Давидова,
Г. Почепцова, К.–Ґ. Юнґа.
Культурологічний аналіз ідеалу людини знаходимо
в статтях Н. Киященко, Е. Савицької, В. Веряскіної.
В. Косяк у своїх працях порівнює різноманітні
культурні зразки «досконалої людини» у контексті
культурологічного аналізу тілесності людини.
Більшість дослідників аналізує образ «досконалої
людини» відповідно до конкретних дослідницьких
завдань у парадигмальних рамках окремих галузей
гуманітарної науки. Так, Т. Парсонс аналізує образ
людини у сучасному соціумі з позицій соціології,
Б. Братусь – у гуманістичній, моральнісній та
християнській психології, А. Огурцов – досліджує
постмодерністський образ людини з позицій педагогіки,
В. Столяров та Р. Корольов досліджують спортивний
ідеал людини. Масив таких досліджень в різних
гуманітарних науках є достатньо значним.
Проблема людини широко досліджувалася вітчизня
ними філософами. Потужним поштовхом звернення
уваги до феномену людини, її можливостей стала
Київська світоглядно–антропологічна школа, заснована
В. Шинкаруком та продовжена ґрунтовними досліджен
нями В. Іванова, О. Яценка, В. Козловського, С. Кримсь
кого. Проблема еволюції людини та її колізій детально
розглядалися сучасними вітчизняними філософами
(І. Бичко, Б. Головко, В. Загороднюк, М. Култаєва,
В. Табачковський, Н. Хамітов, О. Ярош). Концепції
відомих представників сучасної західної філософської
антропології досліджувались в роботах В. Ляха, Я. Лю
бивого, В. Пазенка. До висвітлення низки засадничих
для досліджуваної теми проблем в контексті історії
вітчизняної філософії зверталися А. Бичко, М. Кашуба,
В. Лісовий, В. Нічик. М. Попович запропонував по суті
інноваційну концепцію української культури, надаючи
першочергове значення антропологічним аспектам
національного буття.
Вплив соціально–політичних чинників на становище
людини на посткомуністичному терені, досліджувалася
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у працях Є. Бистрицького, О. Білого. А. Єрмоленко
показує значення громадськості у побудові громадян
ського суспільства, роль політичної модернізації
суспільства на основі комунікативної раціоналізації, яка
пов’язана із створенням громадянського суспільства,
переходом від тоталітарного до демократичного
суспільства. Проблеми взаємовідношення духовності
та буття людини знайшли своє відображення у працях
С. Пролеєва. Етичні аспекти формування людини,
зокрема сенсу життя та морального ставлення людини
до світу, культури, фундаментально досліджувалися
В. Малаховим.
За декілька останніх десятиліть проблематика
вдосконалення та пошуку «вищої», «досконалої»
людини була представлена низкою дисертаційних
досліджень. Серед них роботи. Загурської, Н. Ємелья
нової, М. Макарця, А. Семенова, В. Тертичної.
У вітчизняному релігієзнастві антропологічна проб
лематика на початку ХХІ ст., як не дивно, відійшла
дещо на периферію наукових розвідок. Після праць
Б. Лобовика [3], які заклали фундамент антропологічних
досліджень
сучасних
українських
релігієзнавців,
ґрунтовних досліджень з даної проблематики не було.
Більшість релігієзнавців торкалися антропологічних
проблем в контексті інших дослідницьких завдань.
Роботи з християнської антропології П. Павленка,
Т. Гаврилюк в цілому не виходять за рамки теоретичних
узагальнень Б. Лобовика та А. Колодного.
У філософсько–релігієзнавчому дослідженні антро
пологічної проблематики чільне місце займають і
богословські джерела. Останню спробу узагальнити
доробок християнської антропології знаходим у
дослідженнях Т. Гаврилюк [2].
В авраамічній релігійній традиції, зокрема у
християнстві, проблема удосконалення людини пов
ністю формулюється в добу Патристики під впливом
неоплатонізму (Плотін), і розкривається у працях
Псевдо–Діонісія Ареопагіта, Августина Аврелія тощо.
В західному християнстві вона відображена у філософії
Томи Аквінського, виходячи у площину космізму у
ХХ ст. (праці Т. де Шардена). У східнохристиянській
традиції ідея удосконалення людини розвивається у
парадигмі ісихазму.
Зважаючи на важливість осмислення та пере
осмислення ідей вдосконалення людини, заснованих
на класичній християнській антропології, зокрема
перегляду християнського погляду на вдосконалення
людини та абсолютне схвалення ідеї проґресу, а також
на фальсифікацію, якої зазнала ця тематика протягом
періоду домінування атеїстичної ідеології, виникає
потреба комплексного дослідження основних ідей
провідних представників світової думки стосовно
розширення меж людини. Актуалізує вивчення запро
понованих в контексті релігійних традицій світу
шляхів вдосконалення людини сплеск нетрадиційної
релігійності, відомий під узагальнюючою назвою New
Age.
На наш погляд, для пострадянської релігієзнавчої
науки продуктивним є аналіз антропологічного вчення
Агні Йоги (Живої Етики) Рерихів, як досить потужної
доктрини, що сходить корінням до ідей православного
ісихазму, російського космізму, теософії О. Блаватської
та синтезує їх з ведичною традицією та ламаїзмом
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у привабливу для постмодерної людини етичну
конструкцію, що пропагує ідеї світового й космічного
братства людей, добра й світла. Філософсько–
релігієзнавче осмислення антропологічних аспектів
Живої Етики ще не було завданням релігієзнавчих
студій, зокрема в контексті ідеї удосконалення людини.
Американський антрополог К. Кастенеда запро
понував у ХХ ст. ще одну антропологічну модель
«виходу людини за межі людського», що знайшла
прихильників у всьому світі, спираючись на потужну
шамансько–магічну традицію народів Мезоамерики.
Вчення про «воїна на шляху знання» також має бути
осмислено з філософсько–релігієзнавчих позицій як ще
одна альтернативна антропологічна доктрина минулого
століття.
Одну з радикальніших альтернативних систем
зміни свідомості людини в контексті розширення її
потенціалу запропонував Р. Хаббард, який заснував
саєнтологію і діанетику як теорію та практику «церкви
саєнтології», діючої та забороненої в багатьох країнах
світу. Розширення свідомості людини внаслідок
проведення одитингу як процедури зміни свідомості має
дати людині здатність контролювати себе й оточуючих у
всіх напрямках діяльності. Неупереджене філософсько–
релігієзнавче осмислення доктрини Р. Хаббарда також не
проводилося в контексті антропологічної проблематики.
Ми окреслили лише три досить відомі та популярні
доктрини удосконалення природи людини з числа
багатьох, запропонованих у ХХ ст. альтернативними
нетрадиційними новітніми релігійними рухами. Для
філософа–релігієзнавця актуальним завданням є прос
теження шляхів і методів трансформації антропологічних
постулатів традиційних, зокрема авраамічних, релігій
у концепціях руху New Age, який, попре задекларовану
більшістю його адептів альтернативність традиційній
релігійності, все ж таки активно використовує надбання
традиційної авраамічної антропології а також антропо
логії орієнталістських релігій, зокрема ведичної традиції.
Якщо ж узагальнити уявлення про перспективу
людського розвитку, генеровані людством у ХХ ст.,
можна згрупувати їх за світоглядною ознакою у наступні
блоки:
1) Ортодоксально–релігійні погляди: людина в
майбутньому має змінитися, але це буде моральне
преображення та удосконалення. Такої думки, зокрема,
дотримуються дві найрозповсюдженіші світові релігії –
християнство та іслам.
2) Ортодоксально–наукові погляди: в майбутньому
можливе певне удосконалення людини – етичне,
інтелектуальне та фізичне. Але Homo sapiens
залишиться певним біологічним видом, що буде мало
відрізнятися від нині існуючого. Такої точки зору
дотримується дарвінізм, позитивізм та марксизм.
3) Технотронна концепція: в майбутньому можливе
удосконалення людини шляхом введення в її організм
різних технічних приладів. Внаслідок такого «удоско
налення» людина може стати біо–кібернетичним
організмом. Це – еволюція техніки, яка проникає в
людській організм та підкорює його себе. Такої точки
зору дотримуються представники сцієнтизму, техніцизму
тощо.
4) Еволюційно–космічна концепція: людина вклю
чена в процес постійної космічної еволюції, Існуючий
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вид Homo sapiens не є досконалим і еволюційно
закінченим. Він незворотно має змінюватися, преоб
ражатися у досконаліші духовні види розумного життя.
Такої думки дотримуються представники численних
шкіл езотеричної філософії, теософії, Живої Етики,
російського космізму, містичного християнства тощо.
З даної класифікації становиться наочно видно,
що для філософа–релігієзнавця в контексті завдань
вивчення релігійно–філософських доктрин ХХ ст. щодо
удосконалення природи людини, поле дослідницького
інтересу окреслено еволюційно–космічним підходом,
аналіз якого, звісно, має проводитися у порівнянні з
ортодоксально–релігійними концепціями про природу
людини.
Висновки. Жорсткої межі між ортодоксально–
релігійними та альтернативними підходами New Age
в контексті вибору предметного поля філософсько–
релігієзнавчого дослідження доктрин по удосконаленню
природи людини, на нашу думку, проводити не варто,
оскільки, як нетрадиційна, новітня релігійність ХХ ст.
виникла на ґрунті традиційної релігійності, так і
антропологічні уявлення нетрадиційних релігійних течій
виникають на ґрунті класичної релігійної антропології,
що у ХХ ст. породила досить багато напрямків, які
далеко вийшли за рамки ортодоксальних конфесійних
уявлень про природу людини (російський космізм,
тейярдизм тощо). Нетрадиційна релігійність, до того
ж, є еклектичною за своєю суттю, отже поєднує в
своїх антропологічних побудовах східні та західні
антропологічні уявлення, привносить в них елементи
архаїки та міфології, містифікує власні доктрини,
створюючи для дослідника додаткові складності щодо
вивчення своєї ґенези та класифікаційної приналежності.
Проте, проведення таких досліджень наразі відкривають
величезні евристичні можливості для вітчизняної
релігієзнавчої науки в контексті антропологічного
повороту філософської думки, який продовжується у
світі.
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Ассирійська Церква Сходу: філософсько–
релігієзнавчий огляд
Проблема демаркаційної лінії Схід–Захід сьогодні є ключовою для
розмежування світу. Впродовж історії вона трансформувалась. Видозміни
цього поділу відобразилися в історії християнства. У статті проведений
філософсько–релігієзнавчий аналіз становлення та розвитку Ассирійської
Церкви Сходу як культурно–релігійного феномену. Її історія показує
християнство як багатогранний цивілізаційний комплекс, ареал поширення якого
не обмежувався Європою. Ця Церква є також показовим прикладом важливості
політичних обставин для релігійної історії. Зародившись поза межами Римської
імперії, Церква Сходу стала репрезентантом християнства Персії та створила
альтернативу до Церкви Римської імперії. В ході христологічних дискусій
V століття Церква Сходу зазнала впливів несторіанства, чим відмежувалась
від Церкви Заходу не тільки географічно, а й богословсько. Усестороннє
вивчення історичних частин християнства необхідне для формування загальної
картини про релігійну історію та філософію її творення.
Ключові слова: Церква Сходу, християнство, несторіанство, Персія,
теологія.

До християнського світу належать також забуті
сьогодні Церкви, які прийняли несторіанську або
монофізитську христологію, тобто ті Церкви, які
відкинувши постанови Ефеського та Халкидонського
Вселенських Соборів, відділилися від інших Церков.
Несторіанська христологія збереглась тільки в одній
Церкві – Ассирійській Церкві Сходу – «одна із
найстарших християнських общин» [1, с. 130]. Для
вияснення ролі і значення цієї Церкви у християнському
світі необхідним є аналіз її становлення, яке виражене
вже в її назві. В назві Церкви присутні терміни
«Ассирійська» і «Сходу». Ці два слова є дуже
важливими для окреслення її значення. Поняття «Схід»
є дуже неоднозначним, і впродовж історії неодноразово
міняло своє значення. Сучасне розрізнення Схід–
Захід повністю відмінне від того, яке існувало в
перші століття християнства. Сьогоднішнє розрізнення
ґрунтується на поділі Церкви на східну і західну,
яке відбулося внаслідок великої схизми 1054 року. У
ХХ столітті цей поділ підсилився політичним поділом
Європи. В першому тисячолітті Церква поділеною
не була, а до розрізнення між капіталістичними та
соціалістичними країнами було ще дуже далеко. Якщо
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сьогодні поділ Схід–Захід є внутрішньо–європейськими
категоріями, то в першому тисячолітті вони виходили
за межі Європи. Розділення Римської імперії ніяк не
вплинуло на формування антиномії Схід–Захід. Ми
сьогодні, оглядаючи розділення імперії ретроспективним
поглядом ділимо її на Східну Римську (Візантійську) і
Західну Римську імперії. Однак у свідомості тогочасних
мешканців імперії такого розрізнення не було. Навіть
за наявності двох імператорів, кожен мешканець
імперії мислив себе римлянином. Константинопольці
називали себе римлянами, а візантійський імператор –
імператором Риму, навіть тоді, коли Рим уже впродовж
століть не належав до територій їхньої влади.
Навіть сьогодні поняття «Схід» є багатозначним.
Сходом називають і Східну Європу, і Близький
Схід, і Далекий Схід. У перші віки християнства
цей термін мав чітке значення. Поряд із Римською,
а згодом Візантійською, імперією існував ще один
політичний гігант, який визначав історію тогочасного
середземноморсько–близькосхідного
світу.
Ним
була Персія. Візантія і Персія біли постійними
конкурентами за вплив на Близькому Сході, і вели між
собою регулярні війни. Саме ці країни визначали межі
Сходу і Заходу. Захід – це Римська імперія, а Схід –
це Персія. Відповідно Церква Сходу – це та частина
християнського світу, яка розташовувалася на території
Персії. Оскільки сучасне християнство в більшості
представлене релігійними організаціями, які беруть свій
початок від Церкви Римської імперії. Церква Сходу не
отримала достатньої уваги дослідників. Після поділу
Церкви 1054 року східними Церквами почали називати
Православні Церкви, а Церква Сходу залишилась
у затінках історії. Будь–який підручник історії
Церкви розповідає про Міланський едикт імператора
Константина, Вселенські Собори, богословські спори
у візантійській та латинській патристиці та інші
важливі для християнської історії події. однак ці
всі події абсолютно не торкалися християн Персії.
Коли Нікейський, Константинопольський, Ефеський,
Халкидонський та інші Собори були названі
Вселенськими, то цією назвою підкреслювалося,
що вони були подіями для «Вселенної», тобто для
«ойкумени» (οἰκουμένη). Так греки і римляни називали
Римську імперію. Те, що стосувалося греко–римської
Вселенної, не стосувалося перської Вселенної. В житті
Церкви Сходу Міланський едикт не відіграв жодної
ролі, а подекуди і погіршив її становище. В роботі
Вселенських Соборів представники Церкви Сходу
участі не брали. Вони жили своїм життям у своєму світі,
переживаючи свої історичні перипетії. Існування Церкви
Сходу показує, що християнство Римської імперії було
не єдиним, незважаючи на те, з позиції європоцентризму
Церква Сходу видавалася периферією.
Історія Церкви Сходу – це абсолютна відмінна
історія від історії Церкви Заходу. Її доля склалась не
настільки сприятливо, як доля християн у Римській
імперії. Якщо в Римській імперії християнство отримало
домінантне становище після того, як імператор
Константин у 313 році його легалізував, а імператор
Теодозій у 391 році проголосив його державною
релігією, то в Персії християнство ніколи не отримувало
державної підтримки. Державною релігією Персії був
зороастризм, а ставлення уряду до християн варіювало
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 124

від мовчазної терпимості до жорстоких переслідувань.
Коли в Римській імперії християнство стало державною
релігією, перси–зороастрійці ототожнили християн
з римлянами, а позаяк римляни були постійними
ворогами персів, то й християни, навіть ті, які не мали
жодного стосунку до римлян, видавалися персам п’ятою
колоною. Звідси й випливало ще одне слово в назві цієї
Церкви – «Ассирійська». Персія, як і Римська імперія,
об’єднала в собі численні народи Близького Сходу.
Окрім персів, у цій країні мешкали також вавилоняни,
ассирійці, халдеї, урартці та інші народи. Ті з них, хто
прийняв християнство та об’єднався у Церві Сходу,
поступово зливалися в єдиному культурному просторі.
Назвати свою Церкву перською вони не могли, хоч і
знаходилися на території Персії, оскільки слова «перс»
і «зороастрієць» перетворилися на синоніми. Включення
терміну «ассирійська» в назву Церкви дало підстави
формування нової нації – ассирійці, яка об’єднала
християнські етноси Перської імперії.
Початки Ассирійської Церкви Сходу сягають
апостольських часів. Ассирійці стверджують, що
християнство до їхніх земель заніс апостол Петро.
Також відомо, що на цих теренах проповідували
Аддей і Марі. Перси–зороастрійці завжди негативно
ставилися до християн з релігійних міркувань. У
християнстві
зороастрійці
вбачали
конкурентів.
Відповідно, зороастрійці, які користувалися державною
підтримкою регулярно влаштовували переслідування
християн. Однак у перші три століття ці переслідування
обґрунтовувалися виключно релігійними чинниками.
Коли християнство у IV столітті отримало офіційний
статус в Римській імперії, до негативного ставлення
персів до християн додалися й політичні чинники.
Перши асоціювали християнство з «релігією римлян»,
своїх запеклих ворогів, а тому спроби викорінення
християнства на теренах Персії обумовлювалися
міркуваннями
аргументами
державної
безпеки,
хоч, насправді, ассирійські християни ніколи не
підтримували тісних зв’язків з Церквою Римської
імперії, і ніколи не відігравали роль реалізатора
зовнішньої політики Риму і Візантії. Переслідування
християн у Персії досягло найвищих показників саме
у IV столітті, в період царювання Шапура ІІ, однак у
410 році Ездіґерд I проголосив акт віротерпимості.
Коли у Візантії відбувалися два перші Вселенські
Собори (Перший Нікейський 235 року і Перший
Константинопольський
381
року)
представників
Ассирійської Церкви Сходу на них не було. В науковій
літературі домінує переконання, що Церква Сходу
не брала участі в роботі Соборів тому, що в той час у
Персії тривали важкі переслідування християн. Таке
пояснення, безперечно, переконливе. Проте не можна
забувати й те, що Церква Сходу ніколи не брала
активної участі в житті Церкви Візантії, а аріанство і
македоніанство (єресі, які стали причинами скликання
Соборів IV століття і основними темами, які на них
обговорювалися) ніколи не було популярними в Персії,
а тому не викликали зацікавлення в ассирійців. Якщо
проблеми Собору не цікавили ассирійців, то й не
дивно, що вони на них не приїхали. Оскільки детальні
акти Нікейського Собору не збереглись, ми не знаємо
відповіді на питання, чи представники Церкви Сходу
взагалі запрошувалися до участі в ньому.
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У 410 році, коли в Персії припинилися переслі
дування християн, і в 410 році єрархи Ассирійської
Церкви Сходу зібрались на свій Собор, який відіграв
величезну роль у житті цієї Церкви. На ньому відбулись
дві знаменні події. По–перше, учасники Собору
відбудували єрархічну структуру Церкви, яка була
знищеною гоніннями. Єпископ Селевкії–Ксетифону
став главою Церкви з титулом «Католикос і Глава усього
Сходу». Місто Ксетифон знаходилось неподалік від
давнього Вавилону, і після його падіння стало центром
вавилонської культури, а в період формування імперії
Селевкидів воно якийсь час було царською столицею,
що й обумовило його подвійну назву. Обрання саме
цього міста за центр Ассирійської Церкви Сходу було
знаковим, оскільки саме Селевкія–Ксетифон було
осередком культури неперського населення Персії.
Другою знаковою подією, яка відбулась на Соборі,
було те, що учасники Собору прийняли постанови
Нікейського та Констанинопольського Соборів, які їм
представив представник Антіохійського Патріархату
єпископ Марута. Ці рішення виражають сприйняття
єрархією Церкви Сходу до свого статусу. Якщо
Ассирійський Собор приймав постанови Нікейського
та Константинопольського Соборів, то це означає, що
ці постанови не були обов’язковими для Церкви Сходу
автоматично. Нікейський і Константинопольський
Собори були Соборами Церкви Римської імперії, а
тому їхні рішення були обов’язковими для Римської
Церкви. Церква Сходу їх не оскаржувала, оскільки вони
відповідали істинній християнській вірі, проте Собори
Церкви Римської імперії вона не сприймала як свої
Собори. Оскільки термін «Вселенна» чи «Ойкумена»
вичерпувався теренами Римської імперії, то Нікейський
і Константинопольський Собори були Вселенськими
в сенсі загальноімперських. Якщо для греків і римлян
Вселенськими ули Собори в Нікеї і Константинополі,
то для ассирійців Вселенським був їхній Собор
410 року, тобто саме той Собор, який відбувся у їхній
Вселенній. Титул «Католикос» (Καθολικος), прийнятий
главою Ассирійської Церкви Сходу, має грецьке
походження і означає «католицький», «вселенський».
Цим титулом глави Церкви підкреслювали власну
вселенскість.
У V столітті у Візантії розгорілись христологічні
спори, пов’язані з виникненням єресі несторіанства.
Для вирішення цієї проблеми був скликаний Четвертий
Вселенський Собор в Ефесі у 431 році. Цей Собор
осудив несторіанство як єресь. Як тільки Церква
винесла свій богословський вердикт, імперський уряд
включив свої механізми. Уряду було вкрай важливо
не допустити до поділу суспільства. З цієї причини
несторіани потрапили під переслідування. Оскільки
несторіанство зародилося в тих районах Сирії, які
належали Візантії, то саме там вони зосереджувались
у найбільшій кількості. Утиски несторіан у Візантії
вимусили їх мігрувати з країни. Єдиним напрямом
міграції був Схід, тобто Персія. В новій батьківщині
вони зустріли величезну масу християн, які належали
до Ассирійської Церкви Сходу. для ассирійців
христологічна дискусія тогочасної Візантії була чужою
проблемою, і вони не відточували свій богословський
апарат для її вирішення. Оскільки серед несторіанських
мігрантів було немало високоосвічених богословів, які
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могли аргументувати свою позицію, несторіанські ідеї
поступово проникали до Церкви Сходу. Протилежну
позицію ассирійці чути не могли, позаяк їхні контакти
з Церквою Римської імперії були мізерними. Тому
порівняти два погляди і ухвалити власне рішення
вони не могли. Проникнення до Церкви Сходу
несторіанських ідей прокопали остаточну прірву між
Церквами в Персії і Візантії. Якщо досі вони були
роз’єднані тільки історією, то тепер між ними стояли
також відмінності віровчення. Втім охарактеризувати
христологію Церкви Сходу як чисто несторіанську
було б неправильно. Остаточна версія христології
Церкви Сходу була викладена видатним богословом
цієї Церкви Бабаєм Великим, і вона, хоч і формувалась
під впливом несторіанства, сьогодні не сприймається
як єретична. «Нормативна христологія Ассирійської
Церкви була описана Бабаєм Великим (551–628)
і є чітко відмінною від дуалізму, сформованого
Несторієм» [3, с. 220]. Прийняття несторіанства
було політично вигідним Церкві Сходу, оскільки
перська влада чудово орієнтувалася в політичній та
релігійній ситуації Візантії. Як тільки несторіани
потрапили в немилість до візантійського уряду, перси
більше не мали підстав сприймати їх п’ятою колоною
ставитись до них із підозрою. В цей період становище
християн у Персії значно покращало. Християни
отримали можливість безперешкодно сповідувати
свою віру, і навіть були допущені до державних
посад.
Ассирійська Церква Сходу вела активну місіонерську
діяльність та стала величезною релігійною організацією.
«Церква Сходу посилала благовісників у віддені
країни; святі подвижники безстрашно поселялись
серед варварів, і благовістуванням та прикладом
благочестивого життя навертали їх до Христа» [4,
с. 159]. Її єпархії поширилися від східних кордонів
Персії аж до Далекого Сходу. Церква опікувалася
християнами навіть в Індії, Китаї та Японії. Особливо
активною в місіонерській роботі Церква була з VI до
ХІІІ століття [1, с. 129]. У ХІІІ столітті Ассирійська
Церква Сходу налічувала 150 єпархій. Відсутність
сталих контактів із Церквою Римської імперії призвели
до формування власної літургійно–обрядової традиції.
Ассирійці сформували власний біблійний канон, який
відрізняється від канонів католиків, православних
і протестантів тим, що до нього не ввійшли деякі
новозавітні тексти, зокрема Друге послання Петра,
Друге і Третє послання Івана, Послання Юди та
Одкровення Івана Богослова. Важливою відмінністю
є кількість Святих Тайн, які приймаються Церквою
Сходу. на відміну від католиків і православних, які
визнають сім Святих Тайн, ассирійці визнають тільки
дві: Хрещення і Євхаристію. Обряд Миропомазання
в цій Церкві присутній, однак на відміну від католиків
і православних, де він є окремою Святою Тайною, в
Церкві Сходу він є лишень обрядом, який доповнює
Хрещення. Сповіді в Ассирійській Церкві також не
існує, але практикується покаяльний канон, яким
моляться перед початком кожної Літургії. Цікавим
обрядом ассирійців є просфорна закваска. Кожен
священик в момент своєї священичої хіротонії отримує
від єпископа закваску, з якої впродовж усього життя,
додаючи до неї борошно, воду, олію і сіль випікає
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просфори. Ассирійці вважають, що так вони передають
саме ту закваску, з якої випікався хліб, який Христос
використовував на Тайній Вечері. В Літургії «найбільш
поширеною анафорою є анафора Аддая і Марі» [1,
с. 170]. «Ассирійці не використовують ані ікон, ані
зображень» [1, с. 132], але великою пошаною в них
користується Хрест. Специфічним у Церкві Сходу
є й літургійний календар. Оскільки вони перейняли
несторіанську христологію, то Діву Марію вони не
визнають Богородицею, і відповідно не святкують
богородичних свят, за винятком Успіння.
Справжньою катастрофою для ассирійців стало
мусульманське завоювання Персії. Перші десятиліття
мусульманського панування ассирійці ще втішалися
певною свободою, яка поступово зменшувалась.
Врешті тиск мусульман призвів до різкого зменшення
чисельності вірних цієї Церкви. Окрім зовнішніх
проблем, Церква пережила й внутрішні розколи. У
ХV столітті в Ассирійській Церкві Сходу склалась
традиція спадкової передачі титулу Католикоса. Після
смерті одного Католикоса, на його престол вступав
його племінник. Ця традиція перешкоджала Церкві
обирати своїм главою найкращого з єпископів, а
очільниками Церкви нерідко ставали люди, які були
не найкращими кандидатами. Частина духовенства і
вірних протестували проти цієї системи. Наслідком
їхнього протесту став розкол, який відбувся у 1552 році.
Група, яка відкололась, організувала Халдейську
Церкву, а своїм Патріархом Обрали Юханна Сулака під
іменем Симона VIII. Як тільки новий Патріарх вступив
на престол, він відправився до Риму, де зустрівся з
Папою Юлієм ІІІ, та заявив про бажання об’єднати
Церкву. Вся Халдейська Церква ввійшла у сопричастя з
Католицькою Церквою, і відтоді відома як Халдейська
Католицька Церква. Зустріч Патріарха Симона VIII і
Папи Юлія ІІІ була історичною подією. Досі Церква
Сходу і Католицька Церква ніколи не перетинались.
Вони розвивались окремо, переживаючи різні історичні
перипетії. Якщо Католицька і Православні Церкви
утворились як окремі організації внаслідок розколу
колись єдиної Церкви, то Ассирійська Церква ніколи
не перебувала в одній юрисдикції з католиками чи
православними. Безперечно, існують підстави вести
мову про єдину Христову Церкву, яка включала в
себе як Церкву Сходу, так і Церкву Заходу, в період
ранньої християнської історії. Однак цю єдність Церкви
Христової потрібно розуміти не як перебування в
єдиній юридичній структурі, а як буття в сопричасті,
тобто як єдність Містичного Тіла Христового. Після
домінування в Церкві Сходу несторіанської христології
зникло навіть сопричастя Церков Сходу і Заходу.
Унія, укладена Папою Юлієм ІІІ та Патріархом
СимономVIII, стала яскравим прикладом того, що
єдність Церкви як Тіла Христового здатна знайти своє
юридичне вираження навіть усупереч найскладнішим
історичним та політичним баталіям. Для Патріарха
Симона VIII унія стала вироком. Якщо ассирійців
мусульмани, хоч украй неохоче, втім якось терпіли,
то католиків страшенно остерігались. Вони бачили в
католицькій присутності можливість впливу європейців
у внутрішнє життя мусульманського світу. Патріарх
Симон був арештований мусульманами, а коли він
категорично відмовився зректися унії, був страчений.
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Халдеї–католики зазнали жорстоких переслідувань,
проте вижили. У 1830 році Папа Пій VIII реформував
титул глави Халдейської Католицької Церкви, і тепер
він іменується Патріархом Вавилону Халдейського
(Patriarchatus
Babylonensis
Chaldaeorum).
Його
резиденція знаходилась у Мосулі (сучасний Ірак), а в
1954 році вона була перенесена до Багдаду.
У ХХ столітті відбувся ще один розкол Ассирійської
Церкви Сходу. Її причиною стало прийняття цією
Церквою григоріанського календаря. Частина духо
венства не погодилась із таким рішенням єрархії, і
зайняла протестну позицію. У 1964 році Мар Тома
Дармо, митрополит Індійської Церкви Сходу очолив
протест. У 1968 році він у Багдаді висвятив трьох
єпископів, які й інтронізували його на Патріарха.
Створена Мар Томою Дармо група назвала себе
Древньою Ассирійською Церквою Сходу. Хоч
сьогодні Ассирійська Церква Сходу відмовилась
від спадкового католикосату, який став причиною
утворення Халдейської Церкви, а послідовники Мар
Томи Дармо прийняли григоріанський календар, який
став причиною утворення Древньої Ассирійської
Церкви Сходу, розкол триває. Проте між трьома
Церквами відбувається інтенсивний і багатообіцяючий
екуменічний діалог.
Окрему сторінку в історії Церкви Сходу займають
індійські християни. Християнство в Індії веде
свій початок від проповіді апостола Томи. Воно
найбільше розвинулось в історичній області Малабар,
яка відповідає сучасному штату Керела. В силу
свого географічного розташування християни Індії
мали вкрай обмежені можливості спілкуватися з
християнськими народами Близького Сходу, Європи
і Північної Африки. Найближчою до Індії виявилася
Ассирійська Церква Сходу. маючи можливість
підтримувати контакти тільки з Церквою Сходу,
індійські християни багато запозичили від цієї Церкви.
Основним запозиченням індійців від ассирійців
був літургійний обряд. Оскільки Церква Сходу
використовує східно–сирійський обряд, на відміну
від антіохійських православних та сиро–яковитів,
які використовують західно–сирійський обряд, то
й християни Індії почали використовувати східно–
сирійський обряд. Ці зв’язки були непорушними
впродовж довгих століть. Аж у XVI столітті, коли в
Індію почали проникати перші європейські підприємці
та колонізатори, індійські християни зазнайомились
із європейською культурою і Католицькою Церквою.
Зустріч двох Церков надихнула групу індійських
єрархів на укладення унії. Внаслідок унії індійських
християн з Католицькою Церквою виникла Сиро–
Малабарська Католицька Церква, як і Халдейська
Католицька Церква, перебуває в єдності з Католицькою
Церквою і використовує східно–сирійський обряд.
В Сиро–Малабарську Католицьку Церкву ввійшла
більшість християн Індії. Невелика частина індійських
християн, які не прийняли унію, залишилися у зв’язку
з Ассирійською Церквою Сходу, і організувались в
Індійську Церкву Сходу. Зв’язок між Ассирійською та
Індійською Церквами Сходу був номінальним, оскільки
в той час Ассирійська Церква переживала складні часи
мусульманських утисків і не мала можливості надавати
індійським християнам духовну опіку, а Індійська
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Церква Сходу була настільки малою, що не мала
можливості підтримувати закордонні зв’язки.
Підсумовуючи аналіз феномену Церкви Сходу,
необхідно зазначити, що в дослідженнях європейських
учених вона отримала недостатнє вивчення. Існування
Церква Сходу є свідченням величі і багатогранності
християнського світу. На зорі християнської ери
антиномія Схід–Захід виглядала зовсім по–іншому, аніж
сьогодні. Заходом для людини Пізньої Античності була
Римська імперія, а Сходом – Персія. Відносини між
Церквами Сходу і Заходу в силу складних історично–
політичних обставин були дуже слабкими. Внаслідок
цього, дві частини християнського світу розвивались
по–різному. Представники Церкви Сходу не брали
участь у житті Церкви Заходу. У 410 році відбувся
Собор Ассирійської Церкви Сходу, на якому постанови
Нікейського і Константинопольського Соборів були
прийнятими обов’язковими для ассирійців і сформована
чітка структура Церкви. Після Ефеського Собору до
Церкви Сходу проникла несторіанська христологія, яка
визначила її віровчення. В силу історичних обставин,
особливо мусульманського завоювання Близького
Сходу, Ассирійська Церква Сходу перетворилась
у відносно невелику конфесію. Втім, вона є чи не
найяскравішим свідчення того, як історично–політичні
обставини спроможні вплинути на церковну історію.
Кордон між Римською і Перською імперіями став
кордоном між Церквами Сходу і Заходу, розділивши
їхні історії, віровчення, літургійну традицію та
благочестя.
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Assyrian Church of the East: a philosophical
and religious studies review
The problem of the East–West demarcation line today is a key to demarcation of
the world. Throughout history, it has been transformed. Modifications of this division
were represented in the history of Christianity. The article deals with the philosophical
and religious analysis of the formation and development of the Assyrian Church of
the East as a cultural and religious phenomenon. The history of the Assyrian Church
shows Christianity as a multi–faceted civilization complex whose area of distribution
is not limited to Europe. This Church is also an illustrative example of the importance
of the political circumstances of religious history. Originated outside the Roman
Empire, the Church of the East became the representative of Persia Christianity and
created an alternative to the Church of the Roman Empire. During the Christological
discussions of the 5th century, the Church of the East experienced the effects of
Nestorianism, which separated from the Church of the West not only geographically,
but also theological. Comprehensive study of the historical parts of Christianity is
necessary for the formation of a general picture of religious history and the philosophy
of its creation.
Keywords: Church of the East, Christianity, Nestorianism, Persia, theology.

***

214

Гілея

УДК 316:124.5:796.011

Олексин І. Я.,
здобувач кафедри філософії, Житомирський
державний університет ім. Івана Франка
(Україна, Житомир), gileya.org.ua@gmail.com

Ціннісний потенціал спортивної діяльності
в універсаліях європейської культури
Проаналізована сутність спорту як феномена культури під кутом зору
аксіології в аспекті існування іманентного зв’язку спорту з домінуючою у
соціумі системою цінностей та ціннісних орієнтацій. Встановлено, що в
процесі еволюції спорту як соціального інституту відбувається формування
універсалій його аксіологічних засад, поза осмисленням яких ускладнюється
дослідження питання сутності ціннісного потенціалу спортивної діяльності
взагалі. Зазначено, що універсалії культури варто розглядати, з одного боку,
як базові цінності культури, а з іншого, як те спільне, що є надбанням різних
культурних традицій та смислів.
Ключові слова: ціннісний потенціал, спортивна діяльність, спорт як
соціокультурний феномен, універсалії ціннісних засад спорту, європейська
культура, ціннісний ареал культури, комерціалізація спортивної діяльності.

В умовах глобалізованого суспільства спорт
неухильно набуває такої визначальної ролі, що є
всі підстави вважати його одним із пріоритетних
видів людської діяльності, що потребує всебічного,
комплексного соціально–філософського аналізу. Тому
ґрунтовне дослідження цінностей спорту як унікального
засобу виміру як фізичних, так і духовних сил
особистості, її здібностей та потенційних можливостей,
саме під кутом зору функціонування соціальних
цінностей, обумовлює ретельний розгляд тих найвищих
цінностей, що лежать в його основі й утворюються у
відповідності до певного ідеалу як визначального щабля
в ієрархії аксіологічного простору.
Виходячи з того, що філософія фіксує в мисленні
в якості його фундаментальних і опорних засобів
своєрідне смислове ядро у вигляді універсалій культури,
складовими елементами яких є базисні положення,
припущення та аксіоми, варто особливо відмітити,
що під універсаліями культури (від лат. universalis –
загальний) слід розуміти загальнолюдські репрезентації
діяльності та культурного досвіду. І те загальне, що
має місце в будь–якій культурі, необхідно розглядати як
універсалії в сфері культури. Тому основним завданням
цієї статті є розгляд не повною мірою дослідженого
в соціальній філософії питання сутності ціннісного
потенціалу спортивної діяльності саме в універсаліях
європейської культури.
Аналізу різних аспектів сутності ціннісного потен
ціалу спортивної діяльності присвячена низка філо
софських праць таких українських вчених як С. М. Ба
цунов, В. Є. Білогур, Л. М. Газнюк, М. М. Ібрагімов,
М. М. Саїнчук, Ю. А. Семенова, Л. А. Шеремет. Серед
зарубіжних дослідників аналізованої вкрай важливої
філософської проблеми варто назвати, насамперед
М. О. Богданову, М. М. Візітея, В. М. Видріна,
А. М. Леонтюка, Л. І. Лубишеву, Р. А. Пілояна,
М. Я. Сарафа, В. І. Столярова та ін. Разом з тим, як в
вітчизняній, так і в зарубіжній філософській думці
проблема всебічного осмислення ціннісного потенціалу
спортивної діяльності саме в універсаліях європейської
культури ще набула широкого висвітлення і потребує
свого подальшого, комплексного, ґрунтовного розгляду.
Мета дослідження. Цілком закономірно, що в кон
тексті дослідження основних напрямів реалізації спор
том загальнокультуротворчої місії, вкрай актуальним є
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питання розгляду шляхів втілення ціннісного потенціалу
спортивної діяльності в спортивну практику, що сприяє
осмисленню параметрів соціального простору спорту як
соціокультурного феномена глобалізованого суспільства.
Тому метою нашої публікації є комплексний аналіз
конкретних шляхів реалізації ціннісного потенціалу
спортивної діяльності саме в універсаліях європейської
культури, котра є тим фундаментом на якому існує
взаєморозуміння в процесі міжкультурної комунікації
та відбувається функціонування єдиного, та разом з тим
багатовекторного соціокультурного світу.
Універсалії культури – це незмінні, вічні екзистентні
та онтологічні критерії буття людини, сумарна
аксіоматика суб’єктивного досвіду людини, базові
категорії картини світу. Головною ознакою універсалій
культури є те, що вони утворюють тло, на якому
формуються та функціонують зразки культури кожного
народу. «Універсалії культури, – справедливо зазначає
В. Г. Ланкін, – є фундаментальними категоріями картини
світу, незмінними супутниками і орієнтирами людського
буття. До них належить мова та символи культури,
спільна праця, спорт, освіта, наявність ритуалів, системи
спорідненості, правила взаємодії статей» [1, с. 15].
Причому, під універсаліями культури варто
розуміти такі цінності, норми, традиції, що притаманні
будь–якій культурі, незалежно від історичного часу,
соціального та політичного устрою соціуму. Більш того,
універсалії культури необхідно розглядати, з одного
боку, як цінності культури, а з іншого, як те спільне,
що є надбанням різних культурних традицій. Тому в
кожній культурі мають місце ціннісні орієнтації, що
набувають вигляду універсалій, які є її цеглинками,
основою, сутність яких не вичерпується тим, що вони
є загальними поняттями, категоріями картини світу,
в силу того, що вони є й формами всезагальності, що
«визначаються притаманними не лише мисленню, а й
незалежній від нього реальності» [2, с. 446].
Варто сказати, що серед сімдесяти таких найбільш
значимих універсалій культури, як календар, освіта,
етика, етноботаніка, космологія, мистецтво, закон,
медицина, шлюб, тощо відомий американський антро
полог, Джордж Пітер Мердок, спорт ставить на перше
місце, що є яскравим свідченням визнання величезного
його соціокультурного потенціалу, надійного засобу
виміру людських здібностей та можливостей [3].
В цьому плані виникає питання чому саме існують
універсалії культури в суспільному житті? Необхідно
зазначити, що причиною існування універсалій
культури більшість вчених антропологів, філософів,
культурологів вважають наявність таких біологічних
факторів, як потреба в їжі, житлі, теплі, існування двох
статей, вікові відмінності між людьми, засвоєння різних,
насамперед трудових, а також спортивних навичок.
І саме в цій площині виникає безліч проблем, що
мають бути вирішені на основі тієї чи іншої культури.
Причому, певні цінності та способи мислення є також
універсальними. Слід не забувати, що всі культури
зорієнтовані на те, щоб сприяти задоволенню певних
життєвих, соціальних, психологічних потреб людини, в
той час як існують різні формати, прийоми, варіанти їх
задоволення.
Разом з тим, універсалії культури – це наріжний
камінь, що обумовлює взаєморозуміння в процесі
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міжкультурної комунікації і забезпечує формування
та функціонування єдиного, та разом з тим, багато
векторного соціокультурного світу. Зазначені фунда
ментальні форми свідомості сприяють селекції, структу
руванню, трансляції соціального досвіду, оскільки
утворюють відповідну шкалу цінностей, обумовлюючи
основи як розуміння, так і емоційного сприйняття
особистістю об’єктивного світу.
Подібні когнітивні та ціннісно–нормативні структури
визначаються як смисли культури, як базові світоглядні
категорії [4]. Ось чому виникає нагальна потреба
дослідити сутність спорту як феномена культури саме
крізь призму аксіології, оскільки існує нерозривний
зв’язок спорту з домінуючою у соціумі системою
цінностей та ціннісних орієнтацій.
В контексті нашого аналізу привертає увагу позиція
А. В. Лук’янова і Н. Ю. Мазова, які, досліджуючи
механізм зв’язку спорту та культури, зауважують, що
такі базові категорії соціально–цілісної системи спорту,
як конкуренція, змагання, принцип можливостей,
прагнення до рекордів, об’єктивна оцінка і кількісний
критерій, що визначають її основу, є типовими та
відмінними рисами сучасного суспільного буття [5,
с. 174].
Разом з тим, зазначені базові категорії соціально–
цілісної системи спорту можуть бути всебічно осмислені
лише за умов врахування глибинної сутності спортивної
діяльності, продуктивний аналіз якої вимагає «такої
техніки дослідження, в межах якої спорт виступав би
не лише зовнішньою реальністю, репрезентованою його
об’єктивними формами, але й реальністю психічною та
духовною, що містить у собі ті суб’єктивні феномени,
які складають внутрішній план цієї діяльності» [6, с. 23].
І саме суб’єктивні феномени, які складають
внутрішній план спортивної діяльності, функціонують,
багато в чому, завдяки притаманній цій системі
властивих їй цінностей. «Ця система цінностей, – не
без підстав зауважує С. М. Бацунов, – «аксіологічна
структура» спорту робить його в символічному плані
надзвичайно привабливою моделлю (справедливою, хоча
й не безконфліктною) людського світу, громадського
життя, взаємних відносин між сторонами, що
суперничають, окремими особами або групами» [7,
с. 175]. Причому, в спорті, як привабливої моделі
людського світу, слід бачити дві сторони, оскільки він
є боротьбою й розвагою, символізує війну й одночасно
буденність мирного життя разом з її радостями, надіями
й намірами, які не здійснились [8, с. 8].
Не ставлячи перед собою завдання всебічного
аналізу зазначених двох діаметрально протилежних
сутнісних характеристик спорту як тілесно–духовного
опанування людиною оточуючого середовища, варто
сказати, що інституалізація «сучасного спорту і
трансформація його із аматорського в професійний,
формування на його основі потужної бізнес структури
інсценує всі вади та переваги нинішнього культурно–
цивілізаційного процесу, активно впливає на всі
сторони життя суспільства, що стало приводом його
неоднозначних оцінок» [9, с. 170–171].
Не вдаючись в детальний аналіз неоднозначних
оцінок спорту, що мають місце в сучасній соціально–
філософській літературі, необхідно звернути увагу на
те, що саме в процесі еволюції спорту як соціального
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інституту формуються універсалії його ціннісних
засад,
поза
осмисленням
яких
ускладнюється
дослідження питання сутності аксіологічних аспектів
спортивної діяльності взагалі. «В глибині першооснов
культури, – наголошує В. Є. Білогур, – ми знаходимо
невідрефлексовані і не артикульовані потяги до заняття
спортом, що формуються в процесі еволюції інституту
спорту, формуються пріоритети удосконалення особис
тості за рахунок спортивної діяльності та формуються
універсалії ціннісних засад спорту як ареалу людино
вимірності спортивної діяльності та можливості її
гуманізації як соціальної практики» [10, с. 120].
Причому, формування універсалій ціннісних засад
спорту, здійснюється на основі культурних смислів,
що функціонують у межах ірраціональної сфери
свідомості людини і в змозі визначати світоглядну базу
будь–якої теорії. Культурні смисли, що сприймаються
особистістю, як правило, не свідомо, виступають для
неї як очевидні і незаперечні, і на основі яких вона
здійснює свою діяльність, зокрема спортивну. Разом з
тим, культурні смисли здатні формувати таку реальність,
яка орієнтує активність особистості до такої міри, що
вихід свідомості за її межі означає одночасний вихід як
за межі цієї культури, так і самої себе.
Ось чому, соціальна складова спорту полягає в
тому, що саме спортивна дія здатна добудовуватися
до своєї граничної істинності виключно за умов
інтерперсональних відносин. «Спортивна дія, – зауважує
Л. А. Шеремет, – це не просто акт виходу людини
за межі своїх можливостей, це – акт духовності як
необхідної умови творчості та самореалізації особис
тості, соціокультурної активності людини, її життєвої
енергії, спрямованої на перетворення самого себе та
навколишньої дійсності. Спорт допомагає здійснити
рух від фізичного до «розумного» тіла в тому плані, що
він активізує не лише тілесні, але й духовні потенції,
примушує бути мужнім, витривалим, захищати людей
від багатьох небезпек, – отже, бути людиною етичною»
[11, с. 166].
Таким чином, розглядаючи спортивну дію як важ
ливу умову соціокультурної активності людини, орієнто
ваної на перетворення як навколишнього середовища,
так і самої себе, необхідно зазначити, що морально–
світоглядна проблематика спортивної діяльності набуває
рис визначальної у формуванні саме цілісної особис
тості завдяки людиновимірній сутності спорту. Тому,
розуміючи значення спорту як феномена культури,
варто наголосити, що «сучасна фізкультурно–спортивна
культура виходить на авансцену культурно–історичних
практик, є стабілізуючим фактором в динаміці крос–
культури, а тому морально–світоглядна проблематика
фізкультурно–спортивної діяльності стає основним
сенсоутворюючим фактором її цілісності та цілісності
людини в ній» [12, с. 223].
Досліджуючи сутність ціннісного потенціалу спор
тивної діяльності в універсаліях європейської культури,
слід звернути увагу на переконливу позицію С. М. Бацу
нова про те, що спорт як соціокультурний феномен
визначає формування в особистості низки цінностей:
фізичних – фізичного розвитку і вдосконалення людей,
збереження та зміцнення їх здоров’я, пробудження їх
активності, цілісне формування особистості; інтелек
туальних – прагнення до постійного розвитку різних
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здібностей, умінь, талантів, нахилів, опанування
нових знань та всебічного самовираження; духовних –
встановлення та зміцнення контактів і дружніх відносин
між народами [13, с. 75].
Більш того, ціннісний ареал культури не лише
забезпечує потужною енергією спортивну діяльність,
яка в свою чергу здатна виконувати роль одного з дієвих
засобів актуалізації культурних цінностей, а й утворює
стійку систему культурних кодів, за допомогою яких
відбувається трансляція її власного змісту та критичне
осмислення самої сутності спортивної діяльності.
При цьому, критичне осмислення сутності спортивної
діяльності набуває найбільшого загострення саме за
умов втрати смислами культури функції світоглядних
маяків та трансформації досвіду, традицій від покоління
до покоління [14].
І саме в процесі спортивної діяльності особистість
перебуває в ситуації не лише перевірки своїх
потенційних як фізичних, так і духовних сил, а й
демонстрації своїх вмінь та досягнень, під час якої
відбувається її самоствердження та самоактуалізація. В
такому випадку «спортсмен змагається не лише із своїм
суперником, але в першу чергу з самим собою. Спорт –
це боротьба душі і тіла, спроба розв’язання цього
конфлікту, і в цьому полягає загальнокультуротворча
місія спорту» [15, с. 68].
Зрозуміло, що успішне здійснення спортом своєї
загальнокультуротворчої місії, багато в чому залежить
саме від тих ціннісних засад, що визначають його
функціонування як специфічної практики духовно–
тілесного удосконалення особистості. Ось чому
надійним фундаментом всіх прагнень і намірів, що
обумовлюють активність особистості у сфері спортивної
діяльності є її упевненість та віра не лише у перемогу,
а й у здатність панувати як над самим собою, так і
над суперником, та потужно впливати на все, що є
особистісним її надбанням.
І саме невичерпна енергія активності та постійного
прагнення до перетворення й перемог, що є наріжним
каменем цієї віри, впродовж багатьох століть визначає
становлення й розвиток всієї європейської культури.
«Віра в перемогу, – наголошує М. М. Ібрагімов, –
надихає «спортивну душу» під час тренувань і
виступів на змаганнях, на подолання невірогідних
тілесних і душевних перешкод, доводить спортивне
тіло до крайнощів, до постійного самообмеження, до
самокатування, до постійного самоконтролю, самодис
ципліни, а тому спорт створює власну релігію, тобто
спортивну релігію, теософію спорту» [16, с. 118], в
центрі якої перебуває активний тип особистості, здатний
брати на себе відповідальність за свої дії, зорієнтовані
на перетворення як оточуючого середовища, так і
власного буття.
Суттєвими рисами буття такої особистості, що є
уособленням європейської ментальності, є діяльність за
фундаментальним принципом: «Мій дім – моя фортеця»,
в основі якого знаходиться установка на пристосування
світу до себе та його зміна й перетворення, насамперед
суспільства, природи та свого власного «Я». Причому,
головним своїм призначенням в світі особистість вважає
не лише пізнання закономірностей природних процесів,
перебудову соціуму, шляхом вдосконалення своєї
власної сутності, а й виправлення, мінімізацію його
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недосконалості. Перебуваючи в форматі такої активної
економічної, духовної, трудової діяльності, зокрема
спортивної, особистість постійно самовизначається,
розширюючи тим самим широке коло можливостей
самореалізації.
Разом з тим, процес подальшого розвитку спортивної
сфери детермінований поступовим посиленням тих
ціннісних орієнтацій, ідей, установок, що мають
місце в культурі та знаходять свій прояв у принципах
універсалізму та активізму, що є смислопороджуючим
фундаментом європейської культури, у якій спортивній
діяльності відводиться така роль людської активності,
що матеріалізує енергію перетворення людиною
самої себе та здійснює тілесно–духовне опанування
оточуючого середовища.
Аналіз аксіологічних аспектів спортивної діяльності
свідчить про те, що в сучасному українському соціумі
мають місце перекручені, обмежені уявлення про
сутність здоров’я, спорту, оскільки на різних ток–
шоу нерідко демонструються спортивні змагання під
кутом зору жорстокості, культу грубої фізичної сили,
що, безумовно, нівелює ціннісні аспекти спортивної
діяльності, сприяє її комерсалізації.
В таких умовах спортивна діяльність багато в чому
спотворено сприймається молоддю, котра нерідко
бажає спортивних перемог будь–яким шляхом, всупереч
загальноприйнятим «правилам гри», в тому числі і
морально–етичних. Тому що «людина, яка прийшла в
спорт повинна завжди і за будь–яких обставин вступити
в організовувані за певними правилами змагальні
відносини з іншими людьми і прагнути за результатом
цих відносин виглядати належним чином, в ідеальному
випадку – бути першим» [17, с. 28–29].
Отже, першочерговим завданням сучасного глоба
лізованого суспільства стає збереження людства – та
зберігання в людині розумного начала. У контексті цього
правомірно говорити про співвідношення духовного
і тілесного в людині, її морального та фізичного
здоров’я. Виходячи з того, що «глобалізація передбачає,
що політична, економічна і соціальна діяльність стає
всесвітньою за своїми наслідками» [18, с. 125], є всі
підстави стверджувати, що і спортивна діяльність за
своїми наслідками набуває ознак всесвітньої, всебічний
аналіз якої виходить за межі нашого дослідження.
Разом з тим, актуальною є думка Л. Шеремет, за
якою комерціалізація спортивної діяльності ставить під
сумнів саму сутність притаманних їй цінностей: в силу
комерціалізації спорту, сталася переорієнтація поняття
цінності на «ціну» й на теперішній час «все частіше
звертає на себе увагу суперечність між реальною
орієнтацією спортсменів і учасників олімпійського руху
на прагматичні цілі та тими цінностями, які здавна
проголошує олімпійська філософія. Сучасний спорт,
як феномен культури... є продуктом капіталістичного
суспільства, товарного виробництва, де відносини
людей нагадують відносини між товарами. Внаслідок
комерціалізації спорту даний соціальний інститут
все більшою мірою стає сферою шоу–бізнесу; на
перший план висуваються чинники популярності та
видовищності» [19, с. 22].
Ця обставина в значній мірі обумовлена тим, що
в умовах глобалізованого суспільства при наявності
жорстокої конкуренції відбувається процес істотного
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 124

зменшення культурно–духовного компонента спортивно–
видовищної сфери.
В свою чергу «перетворення спорту на спортивно–
видовищну сферу, – зауважує Ю. Семенова, – ставить
завдання теоретичного осмислення соціальної сутності
не лише виробників, але й споживачів її послуг.
Вболівальники бачать в спортивному видовищі, перш
за все, можливість відпочити, розслабитись, стати
свідком – співучасником досягнень людини, тобто
хоча б опосередковано стати причетним до спортивної
діяльності» [20, с. 200–201]. В цьому плані виникає
питання: якщо вболівальники, завдяки спортивному
видовищу можуть хоча б опосередковано стати
причетними до спортивної діяльності, то в чому полягає
зміст, обсяг, межи цього поняття. Так, відомий дослідник
спорту М. Візітей, зазначає, що спортивна діяльність –
це великий спорт, або спорт вищих досягнень [17, с. 10].
Подібне розуміння сутності спортивної діяльності
має місце в Законі України «Про фізичну культуру і
спорт» в якому сказано, що «спорт вищих досягнень
це спортивна діяльність, пов’язана, з певним видом
спорту, яка має на меті шляхом поглибленої спеціалізації
та індивідуалізації навчально–тренувального процесу
досягнення максимальних, рекордних спортивних
результатів» [21, с. 80]. Разом з тим, проф. Б. Шиян, дає
дещо іншу трактовку сутності спортивної діяльності,
в якій він розрізняє базову частину, що репрезентована
діяльністю атлетів, та управлінсько–організаційні,
науково–методичні, медичні, матеріально–технічні і
кадрові служби, що забезпечують їх ефективне функціо
нування [22, с. 38].
На наш погляд, зводити весь обсяг поняття
спортивної діяльності лише до атлетичних видів
спорту не доцільно, оскільки існують такі різновиди
спорту, які вимагають від спортсменів в їх змагальній
діяльності демонстрації не стільки таких якостей як
швидкість, витривалість, сила, скільки інтелектуальних
зусиль, що має місце, наприклад, у шахах. Аналізуючи
сутність ціннісного потенціалу спортивної діяльності,
варто звернути увагу на переконливу позицію
М. М. Ібрагімова та М. М. Саїнчук які вважають, що
«спорт, онтологією якого є предметно–тілесна практика,
демонструє еталони людської тілесності, а тому
спортивну діяльність можна розглядати як еталонний
вид фізичної культури» [23, с. 172]. Поділяючи
зазначену позицію в розумінні спортивної діяльності як
еталонного виду фізичної культури, зазначимо, що обсяг
нашої статті не дозволяє здійснити всебічний аналіз
співвідношення цих понять.
Висновки. Отже, спортивна діяльність, яка здійс
нюється в сфері професійного спорту вищих досягнень,
а також масового, навіть дворового, включаючи вболі
вальників спортивних видовищ, які мають можливість
хоча б опосередковано стати причетними до неї, дає
змогу всім її учасникам самоствердження, розкриття
своїх потенційних як фізичних. так і інтелектуальних
сил, талантів, здібностей та нахилів.
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The value potential of sports activities in the universals
of European culture
The article analyzes the essence of sport as the culture phenomenon from the point
of view of axiology in the aspect of sports immanent bond existence with sport with
a system of values and value orientations that dominates in society. It is established
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that in the process of the evolution of sport as a social institution, the universals of
its axiological foundations occur, without understanding of which the study of sports
activity potential values in general is difficult. It is noted that the universals of culture
should be viewed, on the one hand, as the basic values of culture, and on the other, as
that common, which is the acquisition of different cultural traditions and meanings.
Keywords: value potential, sports activity, sport as a socio–cultural phenomenon,
universals of the value bases of sport, European culture, value range of culture,
commercialization of sports activities.
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Канон vs фанон: множинність зв’язків
Розглядається феномен фанфікшену, його генеза і типологія. З’ясовується
особливості взаємодії автора та споживача культурного твору, зміни в їх
ролях і функціях. Головною проблемою, розглянутою у статті, є проблема
співвідношення авторського твору та фанфікшену; для цього на базі принципу
поліонтизму вводяться поняття «канону» та «фанону». Розглядається
поняття «фансервіс» як спосіб зв’язку аудиторії з автором та канону з
фаноном. Виокремлено таку частину фанфішену, як меш–ап, який є граничним
випадком злиття автора та послідовника, проаналізовано його особливості.
Ключові слова: фанфікшен, фандом, фанфік, фанон, канон.

Дослідження фанфікшену у зарубіжній історіографії
нараховують не більше декількох десятків років, у
вітчизняній – і того менше. Але інтерес до цього явища
неухильно зростає, як і розмах самого фанфікшену.
Так, на одному із найбільш популярних сайтів –
https://ficbook.net/ – на момент написання статті було
розміщено 1930821 текстів по найрізноманітніших
творах, і це лише один майданчик із багатьох, що
функціонують в мережі.
У західній історіографії питання фанфікшену є
більш вивченим, не в останню чергу через те, що
комп’ютеризація та як наслідок – сплеск мережевої
творчості розпочалися там раніше. Фундаментальним є
дослідження К. Прасолової, яка на матеріалі творчості
послідовників Дж. К. Роулінг усебічно дослідила цей
феномен. Також у цій царині працювали Н. Саутіна,
С. Попова, Н. Костюріна, Ф. Коппа, А. Дерешо,
С. Гвелліан–Джонс тощо. Цікаво зазначити, що
основним джерелом, на якому проводять дослідження,
є масив фанфіків по всесвіту Гаррі Поттера (фандом,
тобто інтернет–об’єднання читачів популярних книг і
глядачів серіалів і кінофільмів [1, c. 95], якого є одним
із найстаріших та найпотужніших у англомовному
та російськомовному просторі; на жаль, український
сегмент фанфікшену майже не існує); також значущим
є тексти по всесвіту Дж. Р. Р. Толкіна. Зворотній зв’язок
автору із фанфікшеном вивчений у статті Е. Четиної
та Е. Клюйкової. У цілому дослідження фанфікшену
перебувають на стику філософії, філології, соціології,
що обумовлене порубіжністю самого предмету дослід
ження.
Мета статті. Нам необхідно вирішити низку
завдань: окреслити визначення фанфікшену та підходи
до його трактування, вирішити проблему взаємодії
«автор–фікрайтери–публіка», дослідити існуючі класифі
кації та функції фанфікшену. Попередні дослідження
концентрувалися на збільшенні ролі читачів та зростанні
їх активності. Ми хочемо зосередитися також на
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тому зворотному впливі, який здійснює фанфікшен
на авторів; для цього ми розглянемо поняття канону,
фанону та фансервісу. Також як один із варіантів впливу
буде розглянутий жанр меш–ап.
Але головним нашим завданням, якому будуть
підкорені попередні, буде проба віднайти критерій
первинності чи вторинності тексту, а саме те, яким
чином той чи інший текст ми можемо віднести до
фанфікшену чи до авторського твору. Актуальність
цього є беззаперечною, адже величезний масив текстів,
створених послідовниками, є надзвичайно цікавим для
вивчення – як задля чисто теоретичних питань, так і з
огляду на практичну зануреність користувачів. Крім
того, це повинно навести лад у заплутаній системі
взаємозв’язків творів різних рівнів.
Хоча саме слово «фанфікшен» («фанфікшн»)
з’явилося відносно нещодавно, як явище воно існувало
протягом, без перебільшення, усієї історії літератури.
Воно походить від англійського «fanat’s fiction», тобто
твори, створені послідовниками та шанувальниками
будь–якого мистецького твору, які є непрофесіоналами.
К. Прасолова дає таке визначення: «фан–фікшн –
літературна творчість шанувальників творів популярної
культури, що створюється на основі цих творів в
рамках интерпретативної спільноти (фандому)» [2,
с. 5]. Зазначимо, що поняття фандому, яке ми вже
використали, є надзвичайно важливим: фандом є
тією продуктивною та рушійною силою, яка створює
навколо одиничного кінцевого продукту нескінченне
поле варіацій і модифікацій, які, підтримуючи,
змінюючи чи навіть повністю заперечуючи авторський
світ, збільшують та наповнюють його, включаючи до
свого реального чи віртуального життя. Активний,
«живий» фандом – одна із неодмінних умов розвитку
фанфікшену, і навпаки – твір породжує фандом як уже
неодмінну умову, з якою повинні рахуватися автори.
У найбільш широкому сенсі фанфікшеном нази
вають будь–які твори мистецтва, створені за мотивами
чи з використанням героїв і обставин іншого літера
турного твору. У цьому сенсі до фікрайтерів, тобто
людей, які працюють у жанрі фанфікшені, можна
віднести і Шекспіра, який опрацював старовинну
легенду про принца Амлета, і художників класицизму,
які використовували біблійні та античні сюжети, і
багатьох інших творців, щодо яких немає сумніву в їх
незалежності. Але, як правило, поняття «фанфікшен» не
вживається до того масиву текстів, які були створені у
доінтернетний період; ніхто, наприклад, не звинуватить
І. Купріна у тому, що його оповідання «Суламіфь» по
суті є ретеллінгом (переоповіддю) біблійного сюжету.
Розквіт фанатської творчості став можливим із
появою простих та швидких каналів комунікації,
яким однаково охоче користуються як творці, так
і споживачі культурних цінностей. Можна сміливо
стверджувати, що фанфікшен зародився та функціонує
за умов безперервного доступу до Інтернету, а також
поширення технології Веб 2.0. Саме віртуальні соціальні
мережі (Веб 2.0), тобто технології, які дозволяли самим
користувачам
безперешкодно
завантажувати
свій
контент, стали найбільш сприятливим середовищем для
цього.
Із поширенням фанфікшену з’явилися як додаткові
переваги, так і певні утруднення як практичного, так і
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теоретичного плану. Звичайні, зрозумілі терміни – автор,
аудиторія, плагіат – втрачають свій сенс або обертаються
на протилежні; деякі із них стають настільки
розмитими, що ними неможливо оперувати. Це
ускладнює роботу дослідника і робить складнішим для
читача орієнтування у інформаційному полі. Зазначимо
принагідно, що це також породжує низку правових
проблем, які не є предметом нашого дослідження, але
можуть бути вивчені у подальшому.
Щоб зрозуміти взаємозв’язок фанфікшену із тво
рами, які його породжують, доцільно перш за все
звернутися до класифікації цього явища. М. Калініченко
зауважує, що можна виокремити щонайменше три
види фанфіків: високий, низький та комерційний [3,
c. 265]. До високого він відносить літературу, яка, хоч
і використовує вже існуючі образи, але використовує
їх у рамках літературної гри, не звертаючись до
плагіату, а переосмислюючи їх (наприклад, оповідання
Ніла Геймана «Етюд у смарагдових тонах» – кросове
(творів із використання елементів двох і більше творів)
оповідань про Шерлока Холмса та всесвіту Говарда
Р. Лавкрафта). Низький вид охоплює більшу частину
мережевого фанфікшену та створюється в основному
непрофесіоналами
(представлений
в
основному
на сайтах типу Фікбуку чи AO3). Третій тип за
М. Калініченком – комерційний фанфік, тобто такий, за
використання якого автор отримує грошову винагороду
(наприклад, серія видрукуваних книг за мотивами гри
S.T.A.L.K.E.R., які продаються у магазинах за реальні
гроші).
Цей останній вид скеровує нас до дискусійного
питання про віднесення того чи іншого твору до
фанфікшену. Так, класичне визначення, наведене нами
на початку, говорить, що авторами його є непрофесійні
письменники, які не мають прямої матеріальної вигоди
від написання творів. Такий підхід значно звужує його
область, але, у свою чергу, показує розмитість кордонів
між Великою Літературою та фанфікшеном.
Можна використовувати інші класифікації. Так, на
нашу думку, доцільним було би розділити усі твори
за приналежністю до того чи іншого жанру вихідного
твору. Таким чином, ми маємо класифікацію, до якої
входять:
– літературні фанфіки;
– кіно– та серіальні фанфіки;
– ігрові фанфіки;
– фанфіки по мотивах реального життя.
Зрозуміло, що ця класифікація може бути розпо
ділена на види, але головний критерій залишиться
незмінним. При цьому вихідний твір не зажди впливає
на форму фанфікшену, але головним для нас є те, чи
дає він змогу автору реагувати на те, що відбувається у
фандомі, тобто чи протяжний він у часі.
Цікавим і достатньо поширеним явищем є поява
вторинних і третинних фанфіків. У такому випадку
автор створює свій твір не на основі оригінального,
а спираючись на фанфік. У результаті ми можемо
отримати, наприклад, широко відомий роман «П’ятдесят
відтінків сірого», який першопочатково був фанфік
шеном по франшизі «Сутінки», а потім, змінивши
лише імена (щоб не бути обвинуваченою у плагіаті та
порушенні авторських прав) породив хвилю вторинних
фанфіків. Чи необхідно нам вважати «Відтінки»
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окремим твором, до того ж комерційно успішним, чи все
ж таки лише фанфіком?
Як бачимо, відкритим залишається питання про те,
чи можна віднести до фанфікшену твори, які є, з одного
боку, повноцінними та комерційними, а з іншого –
фактично переробкою, another universe вже існуючого
світу? Чи є, наприклад, серіали на кшталт «Шерлока»
чи «Ганнібала» фанфікшеном, чи вони залишаються
в рамках екранізацій? Вони справили великий вплив
на сучасну масову культуру, але з суто формальної
точки зору їх цілком справедливо можна віднести до
фанфікшену. Розповсюдженим, наприклад, у середовищі
фандому «Ганнібалу» є визначення, що шоураннер
Б. Фуллер зняв фанфік по романах Т. Харріса, і у цьому
є певний сенс, адже від літературного прообразу майже
нічого не залишилося.
Руйнування дихотомії «автор–публіка», звичайно,
почалося не з появою фанфікшену, але у ньому
досягло вражаючих результатів. Фактично ми маємо
коло, у якому обидві сторони включені в інтерактивну
взаємодію; «Литература все больше уподобляется
алхимическому змею Уроборосу, пожирающему самого
себя» [3, c. 268]. Автор і фандом стають дійсно єдиним
цілим, і нерідко саме фандом починає диктувати автору
подальші кроки.
Отже, з усього вищевикладеного стає очевидним, що
межа між фанфікшеном та іншими типами літературної
творчості не є неперехідною, вона багато у чому умовна.
Тому необхідно знайти інший підхід, який би одночасно
враховував як відмінність між твором–основою і
фанфікшеном, так і зв’язок між ними.
Щоб якимось чином відрізнити породжуючий
пласт тексту від породженого, доцільно звернутися
до віруталістики. Це також повертає нас до вихідного
твердження про поширення фанфікшену у віртуальному
середовищі. На нашу думку, застосування деяких її
підходів допоможе розв’язати поставлені нами завдання.
Найбільши прийнятним буде запозичений у
віртуалістики принцип поліонтизму, який стверджує,
що усі рівні реальності є самостійними і відрізняються
лише тим, чи були вони породжені іншим [4, c. 4].
Принцип поліонтизму може діяти також у межах
фанфікшену: кожен твір може стати каноном для
наступних. З цієї точки зору породжуючи реальність
називається каноном, а породжена – фаноном. Ці слова
запозичені із середовища фікрайтерів, у якому каноном
називають твір–основу, а фаноном – стійкі усталені
уявлення щодо канону у фандомі.
Це не зменшує можливостей впливу двох рівнів
один на одного, але знімає протистояння між автором
і послідовниками. Фанфікшен забезпечує зворотній
зв’язок автора з аудиторією, власне, формуючи
інтерактивне поле, у якому обидві сторони мають право
на активність. Це, звичайно, у деякій мірі є наслідком
зміни стратегії просування свого продукту – старі
технології нав’язування замінюються новими, при яких
у користувачів є певний простір для впливу на автора, –
але лише цією метою цей зв’язок не обмежується.
Деконструкція авторства у межах фанфікшену йде
двома шляхами: знизу – герої не належать тому, хто їх
створив, обсяг творів наслідування, як правило, значно
перевищує обсяг вихідного тексту, – так і зверху,
шляхом включення до канону окремих, найбільш
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яскравих або популярних елементів фанфікшену, які
можуть зацікавити публіку. Це явище дістало назву
«фансервіс» (fan service, «обслуговування фанатів»).
Звичайно, це можливе лише за умови, що твір
протяжний у часі, наприклад, серіал чи серія книг або
ігор. Виникає коло – автор створює героїв, фанати
починають експериментувати з ними, і деяка частина
цих фантазій стає каноном.
Думки щодо доцільності та допустимості фансервісу
різняться. Частина глядачів та читачів вважає, що
він вбиває автора, змушуючи його йти на шлейці за
вимогами публіки. Авторів інколи прямо звинувачують
у фан сервісі, вважаючи його чимось на кшталт
нечесної конкуренції. Інші, навпаки, вказують, що це
дає можливість більш гнучко реагувати на події, а також
зміцнює зв’язки із глядачами і читачами. Дослідник
фанфікшену М. Калініченко влучно вказує, що
«художественная литература существует для развлечения
не только читателей, но и авторов» [3, c. 269]; фансервіс
та фанфікшен узагалі є відмінним засобом для авторів
зняти надмірну серйозність та пограти з аудиторією.
Безсумнівно, ми не можемо ігнорувати первинність
авторських героїв та світів. Але першість часова не
означає безсумнівної монополії або безперечної вищості
у художньому сенсі. У цьому випадку фанон впливає
на канон, породжуючи якраз це явище фансервісу.
Відродження телебачення у останні роки – свідоцтво
також і того, що аудиторія бажає мати важелі впливу
на продукт, який отримує; у цьому форматі найлегше
вчасно реагувати на потреби аудиторії, адже між
створенням продукту та його виходом проходить
найменше часу, порівняно, наприклад, із кіно на
великому екрані.
Тут ми можемо ще раз повернутися до поняття
фандому, яке було введене на початку. Якщо доводити
нашу думку далі, то ми можемо стверджувати, що автор
сам є частиною фандому; автор – перший та головний
шанувальник свого твору.
Фансервіс є можливим лише для деяких видів
фанфікшену – для тих, канон яких розтягнутий у часі
(серіали, кінофраншизи, графічні новели, серії книг
тощо). Прикметно, що сучасна культура продукує все
більше саме таких, багаточасних творів, відмовляючись
від застиглої реальності одного–єдиного фільму
чи книги; це є виправданим як із суто комерційної
точки зору, так і з погляду «занурення» у всесвіт
та можливості взаємодії із аудиторією. Виникає
нескінченний діалог, постійне відлуння, яке не має
визначеного напрямку чи точки відліку.
Одним із різновидів фанфікшену є меш–ап (мешап,
від англійського «mash–up» – «змішувати») – жанр,
у якому до класичної літературної основи додають
елементи сучасного трешу та масової культури (зомбі,
вампіри, прибульці тощо) [5]. Отримана суміш утворює
новий твір, який зберігає традиційну фабулу, а автори
стають співавторами. Одним із найвідоміших книг у
жанрі меш–ап є роман Джейн Остін і Сета Грем–Сміта
«Гордість та упередження та зомбі», який екранізований
у 2016 році. У ньому до класичного сюжету Джейн
Остін Гремом–Смітом додані зомбі–атаки, які вносять
свіжий подих у добре знану класику.
Меш–ап за своєю суттю – жанр, де неможливо
розрізнити канон і фанон, які зливаються не просто
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у рамках єдиного поля, а безпосередньо в єдиному
творі. Тут канон і фанон злиті воєдино, демонструючи
таким чином крайній випадок взаємовпливу та
взаємопроникнення. Автор стає поряд із читачем,
демонструючи як повагу до першооснови, так і утверд
жуючи свою рівність із нею.
Висновок та перспективи подальших досліджень.
Як бачимо, застосування принципу поліонтизму
дозволяє, з одного боку, говорити про відмінність між
породжуючим та породженим твором, а з іншого –
вказує на багатошаровість та складність явища
фанфікшену. Канон і фанон не є застиглими, незмінними
категоріями – вони визначаються одне через одного,
вказуючи не на абсолютне становище того чи іншого
твору, а на його взаємозв’язок із іншими. Фанон може
стати каноном по відношенню до іншого твору, і це
допомагає вирішити суперечність між фанфікшеном і
звичайно літературою.
Звичайно, такий спосіб визначення не позбавлений
певних недоліків. Наприклад, він суперечить правовим
нормам, у яких закріплені авторські та суміжні
права, а також робить безглуздим поняття плагіату.
Але цей підхід, хоча не претендує на завершеність
та глобальність, все ж є достатньо корисним як
для теоретичного осягнення, так і для практичного
використання.
Отже, ми проаналізували явище фанфікшену,
дослідили деякі зі класифікацій, розглянули також
поняття фандому. За допомогою застосування принципу
поліонтизму та виокремлення понять «канон» і «фанон»
ми змогли зняти неоднозначність та суперечність
поняття фанфікшену, яке зараз охоплює велику
кількість найрізноманітніших творів. Одним із способів
зв’язку між каноном і фаноном, який ми розглянули, є
фансервіс, а граничним випадком їх злиття – меш–ап.
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Canon vs fanon: a plurality of links
We have considered the phenomena of fanfiction, its genesis and typology. We
have investigated the features of the interaction of the author and consumer of cultural
objects, changes in their roles and functions. We have allocated the main problem –
relation of author works and fanfiction; we introduced the concept of «canon» and
«fanon» based on the principle of poliontizm. We have considered the concept of
«fanservis» as a way of communication with the audience and the author of the canon
with fanon. We have identified a part of the fanfiction as a mash–up, which is the
limiting case of a fusion of the author and follower.
Keywords: fanfiction, fandom, fanfic, fanon, canon.
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Оцінка крізь призму історії філософії
Стаття спрямована на здійснення спроби реконструювати передісторію
сучасної теорії поняття оцінюючої діяльності. Головною тезою статті є
припущення, що процес пізнання та оцінювання дійсності в основі мають
однакову природу. Для структурування основного матеріалу використані
історичний та порівняльний методи, метод аналізу. Дослідження акту
сприйняття становить наявність у ньому моменту оцінки. Метою порівняльної
оцінки є встановлення в межах естетичного міри більшої чи меншої художності.
Механізм проведення оцінюючої діяльності становить: сприйняття,
безвідносна оцінка як факт, формальний аналіз творів мистецтва. Естетичний
сенс художніх прийомів випливає з відношення до цілого, композиційної єдності.
Це відношення є відношенням засобів до мети. Історико–філософський аналіз
дослідження проблеми приводить до певних висновків: оцінка та оцінююча
діяльність порівняно рано стали об’єктом філософської рефлексії. Позиції
дослідників щодо специфіки оцінюючої діяльності визначились в таких
антиноміях як емоційно–почуттєве та раціональне ставлення до об’єкта.
Ключові слова: оцінка, історія філософії, пізнання, оцінююча діяльність.

Характерною ознакою сучасної наукової думки є
її методологічна спрямованість. Науковий інтерес не
зосереджується винятково на предметі дослідження.
Сучасна наука виходить з потреби детального
розрізнення окремих наукових областей та їх об’єктів.
Звідси і виходить спрямованість сучасної наукової
методології за двома напрямками. З одного боку,
дослідження її спрямовані до логічних основ знань, а з
іншого, знаходить уважне відношення до фактичного
виміру науки, тобто до своєрідності буття кожної з тих
об’єктивних даностей, які підлягають її вивченню. І
хоча ці дві проблеми на перший погляд торкаються
протилежних сторін науки, однак будь–яка спроба
конкретного їх вирішення викриває між ними глибокий
внутрішній зв’язок.
Довгий час естетику вважали нормативною
дисципліною, яка приписувала художньому смаку
універсальні правила визначення естетичної оцінки,
а будь–яку оцінку, в особливості естетичну, вважали
відносною, суб’єктивною і такою, яка визначається
історично мінливими умовами, а тому позбавленою
будь–якої об’єктивної загальної значущості. Іншою
типовою помилкою науковців було вирішення відношень
суб’єктивного та об’єктивного в художньому творі у
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рамках канону раціональності, що склався в Новий час.
Вони наполягали на тому, що відмінність суб’єктивного
та об’єктивного фактів не первісна, а є результатом
теоретичної рефлексії. Звідси висновок, що естетичний
об’єкт володіє повновладною реальністю лише в живому
художньому сприйнятті, отже, пізнання й розуміння його
досягається лише через безпосереднє переживання того
творчого акту сприйняття, який створює цей об’єкт. Акт
сприйняття містить момент оцінки, тобто стверджує і
визнає художню форму як естетичну цінність. Далі йде
уточнення, що оцінка містить в собі просте ствердження
та визнання творів естетичними цінностями, але не
визначає рівня їх художньої гідності. Скоріше за все
тут йдеться про ту оцінку, яка є безвідносною. Та
поряд з нею завжди існує відносна, порівняльна оцінка,
метою якої є встановлення в межах естетичного міри
більшої чи меншої художності. Пропонується такий
механізм проведення оцінюючої діяльності: сприйняття,
безвідносна оцінка як факт, формальний аналіз творів
мистецтва, а саме, загальний опис художніх форм
та прийомів використаних у цьому виді мистецтва.
Констатування наявності того чи іншого елементу
присутнього в художній формі твору не дає естетичної
оцінки. Крім того, навіть наявність одного прийому
в одному виді мистецтва може мати різні значення
і мету використання. Та не дивлячись на це відомо,
що ні окремий художній прийом, ні їх сукупність ще
не забезпечують цінності художнього твору. Тому їх
естетичний сенс випливає з відношення до цілого,
композиційної єдності. Таке ставлення є відношенням
засобів до мети, та не таких, які входять до її складу
як необхідні частини, і тому мають не лише службове,
а й самоцінне значення. Ця телеологічна структура
естетичного об’єкту виявляється особливо чітко, якщо
підійти до нього з боку процесу творчості. Окремі
фактори та елементи представляють тут особливі
прийоми, які здійснюють окремий художній задум.
Значення окремого з цих прийомів визначається
телеологічно, тобто з точки зору його відповідності
загальному художньому завданню. Іншими словами,
для осягнення естетичного сенсу окремих прийомів
потрібна телеологічно обґрунтована оцінка. З неї вже
виводиться міра значення, цінності того чи іншого твору
мистецтва або будь–якого іншого об’єкту сприйняття та
оцінювання.
Поняття оцінки вивчалось різними вченими різних
наук. Намагалися структурувати, привести до ладу
теорію та історію цінностей та оцінок у сфері філософії,
естетики. Необхідно підкреслити значний внесок
Л. Н. Столовича, О. Г. Дробницького, А. І. Бурова,
В. В. Ванслова, В. О. Василенко, В. П. Тугаринова,
М. Ліфшица, В. П. Крутоуса та ін.
Метою статті є спроба реконструювати передісторію
сучасної теорії поняття оцінюючої діяльності. Головною
тезою статті є припущення, що процес пізнання та
оцінювання дійсності в основі мають однакову природу.
Як відомо, Фалес пов’язував науку з практичними
вміннями і це було тим кроком, який сучасні вчені часто
забувають або просто не звертають на нього уваги.
Зв’язок з практикою мав велике значення для створення
теорії оцінки. Хоча на той час ніхто не говорив про
оцінюючу діяльність. Тоді мова йшла про виявлення
користі в тому чи іншому предметі. Оцінювання
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предмета відбувалось через практичний досвід людини.
І вже після цього могло бути висловлене твердження
цього усвідомлення через поняття. А твердження це і
є ні чим іншим, як оціночним судженням. І тому, будь–
який вислів стосовно всякого предмету буде оціночним.
Це перша спроба людини оцінити явище природи.
Доповнив цю теорію Емпедокл. Він пропонував
виділяти предмети приємні та неприємні. При цьому
мова йде про чуттєвий бік сприйняття предметів та
навколишнього середовища. Першими, згідно його
теорії, оціночними судженнями були назви почуттів –
приємність і прикрість.
Своєрідну позицію висловлював Демокріт у своїй
суб’єктивістській теорії сприйнять, в якій спирався на
атомістичну теорію. Він вважав, що атоми є склад
никами всіх речей і мають кількісні характеристики,
тому зовсім позбавлені чуттєвих якостей. Він прийшов
до думки, що сприйняття перестали бути образами
дійсності і зосталися станами інтелекту. На цій основі
він поділяв знання на два роди – «істинне», що подає
розум, і «темне», що приносять органи чуттів (зір,
слух, нюх, смак та ін.). Чуття, на його погляд, мають
суб’єктивність і поріг, який не можуть подолати, а
розум такого порогу не має. Філософія Демокріта
проголошувала гасло досвіду, при цьому критикувала
чуттєві сприйняття і зверталась до розуму, як головного
критерію оцінюючої діяльності. Саме за допомогою
розуму могла творитися оцінка дійсності, нехай і з
суб’єктивістських міркувань.
У свою чергу Протагор стояв на позиції сенсуалізму,
який він поєднував з релятивізмом. Вихідним пунктом
його теорії було те, що людське пізнання ґрунтується
на сприйняттях – воно відносне, оскільки кожна
людина сприймає один і той самий предмет по–різному.
На відміну від Демокріта, Протагор вбачав причину
відносності сприйнять у сприйманні дійсності, а не
в розумі. Якщо сприйняття відображають дійсність
і вони відносні, то і дійсність має бути відносною.
Тож і судження про дійсність є найбільш розбіжні та
однаково істинні. Започаткований Протагором реля
тивізм мав антропологічне забарвлення. Гасло, яке
він проголошував: «Міра всіх речей – людина».
Згідно цього вислову критерієм для будь–якої оцінки,
так само і естетичної, є людина. Можливо, що з
приводу окремого предмету можуть висловлювати
взаємозаперечні судження. Залежить це виключно від
людини, яка висловлюється. Так прикладом відносності
погляду на те що добре і погане може служити те, що
мороз для людини з південного континенту є поганим,
а з північного – добрим. Це є прикладом оціночного
судження з точки зору на мороз. Далі Протагор висуває
досить важливе питання істинності протилежних
суджень. Стосовно цієї проблеми він висловлює таку
точку зору, що всі судження є істинними, та одні є
ліпшими за інші, а якщо вже так, то слід триматися
ліпших. Саме в цьому проявлялась оцінююча діяльність
людини, яку вона мала робити постійно, обираючи з
усіх суджень ті, що є ліпшими.
Втім вихідною тезою Сократа є: «Істина, краса,
благо та користь є одне й те саме» [5, с. 58]. На його
думку, лише те є добрим, що є корисним. Люди часто
помиляються і діють всупереч своїй користі, бо не
знають що є добре. Отже, оцінка дійсності і предметів
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вбачалась в їх корисності для індивіда. В своїй теорії
Сократ асоціював добро з чеснотою, до якої повинна
йти людина, бо вона є благом безумовним. Зі своєї
несвідомості людина часто робить зло, бо щоб робити
добро треба знати що воно є. Виходить знання є
достатньою умовою чесноти. А оскільки вона – знання,
то їй можна навчитися. Звідси висновок: чеснота як
добро і всезагальне благо є оцінками дійсності. А якщо
це так, то і оцінювати можна навчитися. Сократ і метод
для цього віднайшов. Метод цей складався ще з двох
методів: еленктичного і маєвтичного. Звісно це були
методи пізнання, та оскільки теорії оцінки як такої тоді
не існувало, то немає нічого, що підлягало б осуду у
використанні цих методів в теорії оцінюючої діяльності.
Перший метод спрямований на те, що початком
дослідження є критерій знання, потім і саме знання.
Його твердження: «Я знаю, що нічого не знаю», – було
висловленням критичної позиції [5, с. 46]. Сократ
вірив, що можна знайти абсолютну істину, яка була
б основою для всіх і всюди. Другий метод спирався
на інтуїтивне знання людини, що добро і що зло.
Критерієм правильності знань є знання кожної людини,
що хоробрість є добро, а підлість – зло. Виходить, що
наведені приклади і є оціночними судженнями, тобто
назвами тих чи інших визначень.
Кіренаїк Арістіп деякою мірою дотримувався вчення
Емпедокла. Він ввів поняття приємності як всеза
гального і єдиного блага, яке є метою життя. В такому
разі і критерієм оцінюючої діяльності виступає фактор
приємності будь–чого. Одна приємність, на його
думку, відрізняється від іншої приємності лише якістю.
«Приємність відрізняється від приємності тільки тим,
що одна від одної приємніша» [6, с. 94]. Таким чином,
єдиною теорією, яку він проповідував і згідно якої жив,
був гедонізм.
Головним реформатором в теорії пізнання античного
світу, безумовно, став Платон. Введенням поняття
ідей він розв’язав давній спір філософії – чи змінним
є буття? Речі є змінними, а ідеї – ні. Платон поділяє
буття на два роди – буття пізнаване чуттями і буття
пізнаване поняттями. Не зважаючи на такий розподіл,
він залишає одвічне існування лише ідеям. Речі, в свою
чергу, могли бути тільки подібні до ідей в дійсності.
Тож оцінюючи реальний світ, людина спирається на ідеї,
вони уособлюють оціночні судження – «красиві речі»
та «ідея краси» [5, с. 72]. Ідеї стають еталонами для
оцінки. І саме через них людина висловлює свої оцінки
навколишньої дійсності.
Натомість Аристотель в своїй теорії пізнання,
а саме ця теорія на той час мала велике значення
для оцінюючої діяльності, враховував всі фактори, а
саме чуттєвий досвід тіла, логічні закони, за якими
будувались речі і категорії. Аристотель протиставляв
штучну область пізнання природничій, при цьому
остання була головною у пізнанні світу. Кінцевою
метою в пізнанні вважалось здобуття розумового
знання [5, с. 108]. Його підставою і початком слугував
чуттєвий досвід. Віддаючи належне розумові та чуттям,
Аристотель дійшов компромісу між раціоналізмом й
сенсуалізмом.
На відміну від Аристотеля, Епікур став на виключно
сенсуалістичній позиції. Він наголошував на тому, що
основою будь–якої істини є почуття. На його думку,
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людські враження відтворюють дійсність такою, яка
вона є і дають почуття очевидності. Ті речі, які немож
ливо пізнати безпосередньо, оцінюються опосередковано
через інші враження. Вся його теорія наголошує на тому,
що чуттєві сприйняття є головним і єдиним критерієм
для всякого пізнання, так само і для оцінюючої діяль
ності.
Представник теоцентризму Філон визначав вихідним
пунктом своєї системи Бога. Його Бог був незбагненним
і недосяжним, але пізнання світу було можливим лише
через нього або через Святе Письмо. Від Бога йшла
істина, він – єдиний абсолют, а отже і абсолютна оцінка
дійсності. Сутність оцінки в цьому разі становила
відповідність душевних якостей людини ідеалам божест
венним. Це була зовсім інша точка зору на проблему
пізнання і оцінки світу, яка стала на довгий час
актуальною, авторитетною та взірцевою для всіх інших.
Продовжив і розвинув християнське вчення про
Бога Августин Блаженний. Його Бог є найвищим буттям
та абсолютом незалежним від нічого. Оскільки Бог
є абсолютом, то він не потребує доводів і він є тією
абсолютною оцінкою світу, тим критерієм, згідно якого
світ існує і перетворюється.
До цієї течії можна віднести і представників
містичного напрямку ХІІІ ст., найвидатнішим з яких
став Бонавентура. В його теорії багато уваги приділено
поняттям душі та духу. Будь–яке пізнання, на його
думку, є пізнанням Бога через пізнання власної душі.
Під час наближення до Бога душа повинна працювати –
молитись, каятись, робити милосердні справи. Коли
дух людини не спотворений бажаннями, а сповнений
божою благодаттю, людина уподібнюється божеству.
Людина має інтуїцію, це значить, що в кожній миті
всесвіту вона бачить сліди Бога і йде до нього по цих
слідах. Таким чином, йдучи до Бога, люди оцінюють
світ ним створений, а якщо він є абсолютним благом та
добром, то він є і абсолютною цінністю, а отже підлягає
і оцінюванню. Об’єктивність такої оцінки не потребує
доказів, адже Бог – абсолют.
Матеріаліст Роджер Бекон всяке пізнання і
оцінювання людиною світу пов’язував з чуттєвим
пізнанням, яке спирається на знання здобуті досвідом.
Він писав: «Є два способи пізнання, а саме: через
аргументацію і через досвід. Аргументація веде до
висновків, змушує нас їх виводити, але не дає певності,
не усуває сумнівів. Розум заспокоюється лише узріваючи
істину, а до узріння істини він може дійти шляхом
досвіду. Без досвіду неможливо нічого знати достатнім
чином» [6, с. 328]. Тобто абсолютне переконання в
тому чи іншому неможливе без досвіду здобутого
особисто. Отже, згідно його теорії, справжня оцінка,
єдина і істинна, спирається виключно на досвід. Однак
філософ нічого не говорить про відносність сприйнять
кожної окремої людини. Судячи з цього, для здобуття
абсолютного знання і абсолютної істини критерієм
служитиме досвід емпіричний. Так Роджер Бекон
підпорядковує чуттєве пізнання емпіричному.
Наприкінці ХІІІ ст. в філософії з’являється ще одне
ім’я, значення якого виходить поза рамки своєї епохи –
це Іоанн Дунс Скот. Він досить жорстоко критикував
положення рецептивності пізнання та підпорядкування
нижчого пізнання вищому Томи Аквінського, тобто
чуттєвого – інтелектуальному. В його теорії також
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існував дуалізм істини. Критеріями якої вважалися
теологія та філософія. Оскільки теологія практична, а
філософія теоретична, ці істини можуть не співпадати.
Він створює Абсолют, тобто безкінечне буття, яке
охоплює всю дійсність, в тому числі Бога і його волю.
Бог вільно створює світ. Знання є не причиною його
волі, як вважав Фома, а умова. Розум дає можливість
волі обирати, тому цей вибір є випадковим, адже в
основі лежить інтуїція. Пізніше це стало основою
всієї схоластики. Однак, критерій істинності знання і
оцінювання залишається той самий – Бог.
Новий час представлений такими видатними
іменами, як Ф. Бекон, Р. Декарт, Т. Гоббс, Дж. Локк,
Дж. Берклі, Б. Спіноза, Д. Юм. Усіх їх об’єднував
великий інтерес до вирішення питання пізнання світу і
його оцінювання. Ф. Бекон вважав, що процес пізнання
відбувається в два етапи: 1. свідоцтво почуттів; 2. розум
виносить судження про дані почуттів. Але, як почуття,
так і розум мають свої недоліки. Бекон наполягає
використовувати нову індукцію – процедури, які
забезпечують строгу фіксацію даних спостережень і
дослідів, визначають причини і наслідки. Таким чином,
він створив новий тип знання – експериментально–
індуктивний. А оскільки процес пошуку знання
співпадає з оцінюючою діяльністю, то ті ж самі методи
треба використовувати для оцінки явищ.
Р. Декарт вважав, що знання приходять виключно
з розумової діяльності, в якій почуттям не має місця.
Принцип раціоналізму домінує в його вченні. Розум
виводить знання з самого себе. Справжніми критеріями
знання, на його думку, є ясність і чіткість, які виникають
завдяки інтуїції. Щоб інтуїтивні знання прийшли, треба
розкласти складну проблему на прості, а це можливо
за допомогою дедукції. Тож окрім інтуїції та дедукції
розум не повинен допускати нічого. Отже оцінююча
діяльність, на його думку, відбувається виключно
розумовим шляхом.
На противагу Т. Гоббс вважає емоційне життя
другою складовою людського духу поряд з мисленням.
Відчуття предметів або сприяє рухові в серці, або
заважає. Добром є все до чого ми прагнемо, злом є
все чого ми намагаємось уникнути. Сприймаючи і
оцінюючи світ, людина керується по–перше, своїми
відчуттями, по–друге, за допомогою аналітичного і
синтетичного методів пізнання робить свої умовиводи
через мовлення. Знову емоційно–почуттєвий та
раціональний методи поєднуються.
Все людське пізнання здійснюється на основі
відчуттів та досвіду стверджував Дж. Локк. Досвід являє
собою рефлексію відчуттів. Всі оцінки, які люди дають
предметам навколишнього світу, виражені в знаках. Ці
знаки бувають двох видів: 1. ідеї – знаки речей в розумі;
2. слова – знаки ідей [3, с. 123].
Натомість Джордж Берклі наполягав на тому, що
оцінююча діяльність відбувається через сприймання. Всі
оцінки є вираженням ідей як фактів людської свідомості,
представлені відчуттями, емоціями, пам’яттю та уявою.
Д. Юм вважав, що весь матеріал для мислення і
оцінки дається зовнішніми та внутрішніми почуттями
і лише їх змішування або поєднання є справою розуму.
Враження – основа будь–якого пізнання. Принцип, за
яким діє оцінка – звичка. Краса скоріше відчувається
ніж осягається розумом.
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Революційний прорив в теорії оцінки взагалі і
естетичної особливо зробили представники німецької
класичної філософії. І. Кант винайшов чотири головні
ознаки естетичного смаку. Першою є безкорисливість,
оскільки естетичне задоволення залежить не від
реального існування предмету, тому що подобається
не сам предмет, а його споглядання. Другою ознакою
вважається безпонятійність, оскільки відбувається
насолодження
безпосереднім
відчуттям
красивої
речі, не поняттям про цю річ. Третя ознака лежить
в тому, що предметом естетичного вподобання є не
ціла річ, а тільки форма доцільності предмету, отже
краса речі знаходиться в її формі. Четвертою ознакою
є всезагальність. Він наполягав на суб’єктивності
естетичного судження: «... судженню смаку ... повинно
бути притаманне право на значення для кожного, але
не на всезагальність, спрямовану на об’єкти, іншими
словами, з судженням смаку повинно бути пов’язане
право на суб’єктивну все загальність» [2, с. 25].
У свою чергу Ф. Шеллінг наголошує на тому, що
дійти вищого пізнання можна за допомогою мистецтва,
яке створює ідеальні образи, поєднуючи свідому
і несвідому діяльність в процесі створення творів
мистецтва. Воно не може бути підпорядковане нічому,
тому воно має безкорисливу природу про яку говорив
Кант. Отже, згідно філософії мистецтва Шеллінга,
оцінка творів здійснюється при поєднанні свідомого та
несвідомого в одному творі і призначається як ідеал для
всіх, тому що має безкорисливу природу.
Як стверджує Гегель: «Краса в мистецтві дарує
нам насолоду саме вільним характером творчості та
образних форм ... Художня творчість ... опирається
регулюванню з боку думки ... предмет не відповідає
вимогам наукового аналізу» [1, с. 11–12]. Він пропонує
строго виділити наукове оцінювання предметів
мистецтва, як роботу мистецтвознавця, експерта або
критика. Оскільки в цьому процесі він оцінює його
зміст, засоби зображення та відповідність них один
одному. Гегель пропонує займатися цим вченості, бо
«її справа та завдання полягають в естетичній оцінці
індивідуальних творів мистецтва та у знанні історичних
обставин обумовлюючих художній твір. Лише така
глибока та обдумана оцінка ... в змозі проникнути у всю
глибину індивідуального художнього твору» [1, с. 27].
Ніцше наполягає на тому, що оцінка деякою мірою
співпадає з цінністю. Цінності, яким служить людина –
соціальні. Через історичні процеси, що відбуваються в
суспільстві, цінності змінюються і ці зміни «залежать
від зростання сили особистості, яка їх визначає» [4,
с. 7]. Але, як зазначає філософ, зростання песимізму
впродовж наступних двох століть, неспроможність
досягнення мети приводить взагалі до втрати віри в
цінності, втрати бажання діяти. Почуття залишаються
поза часом і не можуть визначати цінності. З’являється
більш горде відношення до пізнання.
В. Дільтей в своїй теорії визначає головними спосо
бами пізнання світу інтуїцію, розуміння, повну віддачу
почуттям. По–справжньому життя відображається
лише у творах різних видів мистецтва. Емоційно–
чуттєва сфера пізнання та оцінювання стає на перший
план. Раціональному пізнанню відводиться орієнтир
на реалізацію практичних планів та інтересів з пози
цій утилітарної доцільності. За допомогою науки
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інтерпретацій – герменевтики, філософ пропонує здобу
вати будь–яке гуманітарне знання. Оцінка зовнішньої
дійсності відбувається через інтроспекцію (до самого
себе) і емпатію (до інших осіб).
Вихідним пунктом теорії А. Бергсона є те, що
пізнавальна та оцінююча діяльність має два роди: інте
лектуальний, який підкоряється утилітарності пізнання,
та інтуїтивний, який має безкорисну природу. Останній
оцінює дійсність такою, яка вона є. Процес оцінювання
відбувається на основі сприйняття.
Г. Ріккерт намагався віднайти єдиний правильний
шлях у вирішенні проблеми співвідношення цінностей
та оцінок. Оцінки, на його думку, мають виключно
суб’єктивістський характер, цінності навпаки займають
позицію об’єктивізму. Цінності є проблемою, що стає
попереду проблеми миру, а перед останньою стоїть
проблема історії. Отже саме історичний процес
допомагає людині визначати загальні цінності для всього
людства і робити правильні оцінки навколишнього
світу.
Представники прагматизму Ч. Пірс, У. Джемс,
Дж. Дьюї зробили значний внесок в теорію оцінюючої
діяльності. Був визначений єдиний метод для її
здійснення – прагматичний. Він представляв відношення
до конкретного предмету, таку точку зору, яка привертає
увагу до речей як результатів, фактів. Не останню роль
в оцінці відіграють відчуття, які виділяє розум (завдяки
інтуїції) стосовно предметів, що мають значення
в практичному та естетичному відношенні. Вчені
наполягали, що оцінка не має реального значення поза
зв’язку цілей та засобів їх досягнення. Отже в основі
будь–якої діяльності, в тому числі і оцінюючої, лежить
принцип телеологізму.
У свою чергу Е. Гуссерль наголошує на тому, що
людина сама і тільки сама надає значення і сенс всім
предметам дійсності. Відбувається це в свідомості
людини без виходу назовні, оскільки зовнішні знання
не дають позбавитись ілюзій, які нав’язує світ. На думку
філософа, саме в свідомості окремої людини знаходяться
корені «об’єктивізму» як принципу пізнання. Оцінюючи
себе через рефлексії, одна людина оцінює іншу за ана
логією з собою. При цьому сприйняття іншої людини, як
об’єктивної, лежить в глибоких шарах свідомості.
Натомість М. Шелер пропонував не асоціювати
поняття особистості з розумом людини, бо повніше
особистість проявляється через емоції, почуття, які мало
пов’язані з розумом. Він вводить поняття «сердечної
логіки», до якої належать емоції. На думку філософа,
основою для будь–яких відношень служить принцип
«симпатії», який ґрунтується на почутті любові. Тож усі
оцінки людина робить з огляду на ті емоції та почуття,
які викликає предмет дійсності. Головним з почуттів
при цьому є симпатія. Саме вона визначає істинне
відношення індивіда до окремого предмету, а розум
виносить твердження.
Нарешті, представник герменевтики Г.–Г. Гадамер
трактує процес оцінювання як пошук сенсу (суті)
предмету. Процес оцінюючої діяльності в основі своїй
має різні види досвіду: світовий досвід, безпосередні
відчуття, практичний та естетичний досвіди. Відбу
вається оцінювання через мовлення. Мова стає тим
середовищем, в якому йде пошук істини через діалог
питання–відповідь.
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Історико–філософський аналіз дослідження проб
леми приводить до певних висновків: оцінка та оці
нююча діяльність порівняно рано стали об’єктом
філософської рефлексії. Позиції дослідників щодо
специфіки оцінюючої діяльності визначились в таких
антиноміях як емоційно–почуттєве та раціональне
ставлення до об’єкта. Позиція автора полягає в тому,
що розмаїття наукових точок зору повинні взаємодо
повнювати і тим самим взаємоузгоджувати одна одну.
Вивчення проблеми оцінки потребує подальшого осмис
лення механізмів зазначеного взаємодоповнення.
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Evaluation through the prism of the history of philosophy
The article is aimed to attempt to reconstruct the prehistory of modern theory
of the concept of evaluating activity. The main thesis of the article is the assumption
that the process of cognition and evaluation of reality are of the same nature at the
core. Historical, comparative methods and method of analysis were used to structure
the main material. Studying of the act of perception consists of the presence of its
evaluation moment. The purpose of the comparative assessment is to establish more
or less artsy within the aesthetic level. The mechanism of evaluating activity consists
of: perception, value–neutral evaluation as a fact, formal analysis of the artworks.
An aesthetic meaning of the artistic techniques stems from the relation to the whole,
to the compositional unity. This relation is a ratio of means to the goal. Historical
and philosophical analysis of the study leads to the certain conclusions, namely:
evaluation and evaluating activities became an object of philosophical reflection
relatively early. The researchers’ positions regarding the specifics of evaluating
activity have been determined in such antinomies as emotionally sensual and rational
attitude to an object.
Keywords: assessment, history of philosophy, cognition, evaluation.
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Формування інформаційної філософії освіти
в умовах глобалізації
Сучасному світу притаманні стрімке наростання інформації і зміна
засобів комунікації. Ще донедавна людина набувала знань, яких їй вистачало на
все її життя. Сьогодні інформація старіє, не встигаючи дійти до споживача,
якому доводиться постійно вчитися, перенавчатися, перетворювати власне
життя. Із зміною сукупної діяльності принципово змінилися й комунікаційні
технології. Отож, нині треба вміти швидко орієнтуватися в просторі знань,
навчитися без жалю відмовлятися від застарілих стереотипів і форм поведінки
та мислення. Водночас сучасний етап розвитку людства характеризується
посиленням процесу глобалізації та поглибленням проблем у системі відносин
«людина – суспільство». Підвищуючи ефективність економіки, глобалізація
побіжно створює потенційну загрозу демонтажу створеної протягом
попереднього століття соціальної надбудови з можливим загостренням
класових відносин у планетарному масштабі.
Ключові слова: людина, освіта, інформація, філософія освіти, глобалізація,
прогрес.

Оскільки філософія освіти належить до розряду
гуманітарних, людинознавчих наук і нерозривно
пов’язана з усвідомленням та розумінням місця й
ролі людини в сучасному світі, а також через те, що
XX століття можна вважати певною мірою переломним
в її розвитку, тенденції піднесення сучасного людино
знавства безпосереднім чином позначатимуться (і вже
позначаються) на метаморфозах основних педагогічних
понять, категорій, закономірностей та взаємозв’язків, а,
отже, й на трансформації педагогіки як науки в цілому.
Відзначимо глобальне й стрімке лавиноподібне
наростання інформації і зміну засобів комунікації
в сучасному світі. Сторіччя тому людина в процесі
власної освіти отримувала знання, яких вистачало на
все її життя. Зміна інформації йшла вкрай повільно.
Сьогодення визначається як час інформаційного буму,
інформаційного вибуху. Інформація старіє, не встигаючи
дійти до свого споживача. Особливо це відноситься до
науково–технічної, професійно орієнтованої інформації.
Звідси виникає проблема відбору змісту освіти. Як
абсолютно справедливо відзначає П. Г. Щедровіцкий,
«розуміння того, що людина обтяжена швидко заста
ріваючими і нефункціональними знаннями, уміннями і
навиками; розуміння того, що чим більше людина знає і
уміє, тим вона є слабкішою по відношенню до постійно
змінного світу; розуміння того, що найбільш гнучким,
мобільним і сильним є той, хто уміє перетворювати
простір свого інтелекту на «чистий лист паперу»,
розуміння того, що найважливішою виявляється функція
того, що забуває, стирання, і саме здатність здійснити
цю функцію робить людину учасником процесу
розвитку – все це є симптомами тихої революції, яка
відбулася у сфері педагогіки» [1, с. 138].
Визначальною рисою сучасного суспільного життя
для кожного індивіда як соціально активної істоти є
необхідність постійно доучуватися, перенавчатися,
змінювати своє життя. Загальновідомо, що якщо до
кінця XIX ст. вимоги до форм виробничо–практичної
діяльності мінялися приблизно з тією ж частотою, що
і покоління, то сьогодні окремій людині доводиться
кілька разів змінювати спеціалізацію і навіть професію
впродовж свого життя. На думку П. Г. Щедровіцкого,
відбулося істотне розузгодження циклу життя людини
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і циклів життя її занять (спеціалізацій, професій). В
умовах тимчасового розриву, пов’язаного з розробкою
навчальних матеріалів, навчальних предметів і навчаль
них дисциплін, необхідність довготривалої підготовки
людини до виконання складних видів діяльності
перетворилася на самостійну проблему. Мало того, що
людина вчиться протягом 15–18 років (що пропорційно
її трудовому циклу), але на той час, коли вона засвоїть
певний тип діяльності, ця діяльність вже може перестати
існувати як суспільно значуща спеціалізація. Цикли
життя навчальних програм розійшлися з циклами со
ціальних і трудових функцій (спеціальностей, професій).
У кінці минулого століття була зроблена спроба
подолати цей розрив за рахунок створення системи
перепідготовки кадрів і підвищення кваліфікації,
але ця стратегія виявилася малоефективною. На
сучасному етапі стратегія функціонування сфери освіти,
орієнтованої на підготовку людей для виконання ними
конкретних часткових функцій всередині виробничих
процесів, відкидається скрізь у світі.
Пов’язано це з тим, що сама людська сукупна
діяльність принципово змінилася, змінилися принципи
її функціональної організації, вже зовсім не домінують
фабрика і той конвеєр, які були характерні для початку
XX ст. Людям усе більше доводиться управляти
технологіями і будувати комунікацію один з одним
для досягнення спільних цілей, а отже, їм необхідно
орієнтуватися у просторі знань, уміти без жалю
відмовитися від стереотипів, що склалися, і форм
поведінки та мислення. Як справедливо відзначається:
«наше завдання полягає не в тому, щоб стерти попередні
форми діяльності, а в тому, щоб з цього виріс наступний
стан (про який ми нічого не можемо сказати), що не
закриває шляху подальшого розгортання (спрямованість
якого нам невідома)» [2, с. 83]. Таким чином, в галузі
професійної підготовки можна констатувати перехід від
принципу стабільності до принципу мобільності.
Основними параметрами сучасної глобалізації визна
чаються: економічна взаємозалежність – посилення
відкритості національних ринків, поглиблення міжнарод
ного поділу і кооперації праці; інформаційна глобалі
зація, взаємозалежність, що пов’язана з проблемами
загальнопланетарної безпеки – екологія, ядерна енер
гетика, ядерна зброя тощо. Однак цікавим є не лише
констатація даного факту в історії розвитку цивілізації,
а з’ясування його сутності, умов виникнення, форм
і механізмів функціонування, ролі та впливовості на
сучасний світопорядок.
Ще у середині XX століття О. К. Флехтхайм,
Р. Юнґ, Ж.–П. Сартр, стверджували, що фундаментальні
технологічні зміни ведуть людство у напрямі до світової
інтеграції і взаємозалежності. Ними були розроблені
правила і закони світової спільноти, світової культури, а
також засади майбутньої світової держави, спроможної
управляти зростаючим рівнем взаємозалежності. На
їх думку під сумнів ставиться роль самої суверенної
національної держави як суб’єкта міжнародних відносин
і стверджується, що національна держава перетвориться
у пережиток минулого [3, с. 43].
Чим ближче ми підходимо до глобального
інтегрального цілого, тим ближче ми до кінця географії
(державного національного поділу світу). Теоретично,
ці докази заслуговують уваги. Якщо ж їх застосувати
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до будь–якої конкретної країни і оцінити з позицій
національних інтересів, то виявиться, як показує
практика провідних країн світу, що жодна країна
не звільнилася від протекціонізму, який вважається
випробуваним засобом захисту національних вироб
ників. Відкритість економіки зовсім не суперечить
прагненню держав бути на сторожі своїх економічних
інтересів. Намагаючись утримувати свій рейтинг
держави з високим рівнем конкурентноздатності, вміло
маневруючи торговим і технологічним протекціонізмом,
використовує даний важіль як надійний спосіб підтри
мання вигідного для країни рівня національної безпеки.
Існує більше десятка проектів Всесвітньої Консти
туції. Базуються вони на тезі (про необхідність пере
гляду принципу національного суверенітету в ниніш
ньому його розумінні і підводять до ідеї поступової
інтернаціоналізації усіх світових ресурсів на основі
принципу загального спадку людства. Усі вони вбачають
необхідність створення ефективних наднаціональних
установ, завданням яких повинно бути оптимальне
управління планетою. Так, наприклад, однією із таких
конституцій світу, пропонується створити 5 регіональ
них федерацій – на кожному континенті. Вони повинні
стати основою створення світового порядку [4, с. 115].
До числа найбільш відомих моделей розвитку по
шляху глобалізації можна віднести модель Римського
клубу «Перебудова світового порядку», підготовлену
Яном Тінбергеном, а також розробки Д. Медоуза,
Д. Форрестера та ін. Тоді ж і було дано відоме
визначення «глобальної революції» (з першої доповіді
Римського клубу, присвяченого даному феномену)
за яким глобальна революція не має ідеологічної
основи. Вона формується під впливом геостратегічних
потрясінь, соціальних, технологічних, культурних і
етнічних факторів, поєднання яких веде у невідомість.
Вважаємо, що автори доповіді допустили тут серйоз
ний прорахунок. Глобальна революція, що відбувається
має свою ідеологічну основу. Більше того, її основна
рушійна сила, а також джерело численних проблем і
зривів знаходиться саме у сфері світосприйняття [5].
Дане явище все більше входить у різні сфери
нашого життя. Однак загальновизнаного терміну, який
охоплював би усю багатогранність даного феномену
немає, адже для кожної галузі, цей процес має свою
специфіку. Однак, з огляду на уже сформульовані в
літературі визначення поняття глобалізації та форми
його прояву слід зауважити насамперед, що глобалізація
є продуктом епохи постмодерну, формування основ
ноосферної цивілізації та переходу від індустріальної до
постіндустріальної стадії економічного розвитку. Так
географи називають два феномени цього явища:
1) глокалізацію процесів транснаціоналізацїї, що
розшифровується як створення систем контролю і управ
ління, які спроможні поєднати централізацію з локаль
ними економічними інтересами, і
2) утворення «економічних архіпелагів», зокрема,
асоціацій великих міст–мегаполісів.
Представники технологічних наук обговорюють
технологізм, чи злиття нововведень і нових технологій,
які з’являються в окремих країнах, в єдиний комплекс
технічних знань, виникнення «технологічних макро
систем» у сферах зв’язку, транспорту, виробництва, нас
лідки революції телекомунікації, створення Інтернету
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перетворення всіх людей у жителів єдиного «плане
тарного села».
Розглядаючи «соціальний вимір» інформаційної
філософії освіти, зазначимо, що проблеми соціальної
політики та соціального захисту все частіше стають
об’єктом досліджень вчених з підкресленням того,
що людський, або соціальний капітал потребує нових
вкладень і відтворення завдяки зростанню його
важливості у нових умовах для підвищення рівня
освіченості, стану здоров’я, продуктивності та творчого
потенціалу робочої сили.
Саме перетворення людського капіталу, на нашу
думку, на найбільш важливий ресурс розвитку, дедалі
більша соціалізація такого розвитку, спрямована на
всебічне покращання умов доступу людини до різно
манітних благ цивілізації, розширення можливостей її
самореалізації є основною суттю сучасних глобальних
соціально–економічних перетворень.
У зв’язку з тим, що сучасний етап розвитку людства
характеризується посиленням процесу глобалізації,
виокремимо три групи глобальних проблем, з яких
проблеми відносин у системі «людина–суспільство» –
ріст народонаселення; боротьба з бідністю, голодом,
хворобами; розвиток людини в умовах НТР, прямо
пов’язані з проблемами соціального захисту, що впли
вають на зайнятість, безробіття, умови праці й соціальні
гарантії.
При цьому, за її аналізом, у розвинутих країнах чітко
означені проблеми, вирішення яких потребує дієвої
системи соціального захисту:
1. Зростання безробіття і нестабільності зайнятості
внаслідок спаду в традиційних галузях виробництва,
переміщення його у бідні країни, скорочення зайнятості
у сфері управління, випередження розвитку фінансового
капіталу;
2. Зростання витрат на старіюче населення;
3. Збільшення у цих країнах чисельності людей, що
перебувають за межею бідності;
4. Зміна структури суспільства через зміну складу
сімей, зростання числа розлучень і збільшення
числа жінок, які беруть участь у трудовій діяльності,
необхідність проведення реформи в системі виплат у
зв’язку з підвищення рівності між чоловіками і жінками.
Торкаючись такої глобальної проблеми, як безро
біття, виокремимо три його типи:
1. Період нормального функціонування економіки,
коли безробіття не вимушене, а добровільне і відповідає
певному природному.
2. Структурного коригування, коли виникає невідпо
відність між попитом і пропозицією робочої сили.
3. Короткі за часом економічні цикли, які тривають у
сучасних умовах три–чотири роки.
Саме необхідність стабілізації економічного циклу
вимагає, на нашу думку, державного втручання для
забезпечення громадян суспільними благами, нейтра
лізації впливу зовнішніх ефектів у виробництві й спожи
ванні, покращання інформаційних потоків, перерозподілу
доходів тощо при завданні визначення, які види цього
втручання найбільшою мірою сприяють покращанню
оптимізації, раціоналізації господарської системи, підви
щенню її гнучкості та адаптаційних можливостей.
Принагідно вважаємо, що саме ринок за сприяння
держави слід розглядати як механізм, що найбільш
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ефективно забезпечує виявлення суспільних потреб
у формуванні пропозицій суспільного виробництва з
викладенням таких трьох головних функцій держави:
1. Регулювання ринку через правові інститути,
судову і грошово–кредитні системи.
2. Усунення недоліків ринкової системи через забез
печення суспільного добробуту, потреб державної
оборони, охорони здоров’я, довкілля та ін.
3. Виконання соціальних функцій, головними з
яких є зростання людського потенціалу і регулювання
трудових відносин на основі принципів соціального
партнерства, підприємців і найманих працівників для
недопущення надмірного майнового розшарування
населення на бідних і багатих.
При цьому, на нашу думку, слід розрізняти поняття
ринку праці і ринкового механізму, що діє у сфері праці.
Якщо перший – це безпосередня взаємодія попиту і
пропозиції праці, то друге – це система конкретних
законодавчо закріплених правил взаємодії економічних
агентів, які базуються на ринкових відносинах.
Оскільки глобалізація є багатогранним процесом,
то визначимо кілька основних його факторів: 1) техно
логічний прогрес, як головну рушійну силу.; 2) невпинне
зниження цін на послуги зв’язку і транспортні витрати;
3) революція в інформаційній технології, яка стає
головним економічним ресурсом; 4) лібералізація тор
гівлі та інших видів міжнародних зв’язків на світовому,
регіональному і субрегіональному рівнях; 5) розвиток
міжнародних економічних і культурних відносин, що
сприяють врегулюванню багатьох політичних конф
ліктів; 6) інтенсифікація потоків прямих іноземних
інвестицій; 7) посилення інтеграції фінансових ринків
і зростаюча роль багатонаціональних підприємств, які
поступово виробили чотири стратегічні передумови
глобального типу: забезпечення власного виробництва
іноземною сировиною; закріплення на зарубіжному
ринку збуту шляхом створення власних філіалів;
регіоналізація виробництва шляхом його переміщення в
інші країни, де значно нижчі витрати.
При цьому, зробимо висновок про те, що перемі
щення процесів виробництва до країн з низькою
вартістю праці, а також працезамінною технологією
ставить цілі повної зайнятості під сумнів; орієнтація
на технофінансову стратегію при використанні власних
зарубіжних інвестицій для організації субпідрядних
підприємств і пошук прибутків на міжнародних фінан
сових ринках; 8) зростання міжнародної мобільності
трудових ресурсів.
Не включаючи у цей перелік фактори розвитку
міжнародної торгівлі, разом із тим зробимо два вис
новки, що випливають, на нашу думку, з аналізу поши
рення експортно–імпортної діяльності:
– вплив зовнішньої торгівлі на економічне стано
вище власників різних факторів залежить від співвідно
шення імпортних і експортних товарів в їх споживанні;
– власники факторів, високоспеціалізованих в експорт
ному виробництві, виграють, а в імпортозамінному –
програють від розширення торгівлі.
За нашою оцінкою, поглиблення процесу глобалізації
має як позитивні, так і негативні наслідки, ставлячи
перед розвинутими країнами проблему зайнятості
внаслідок швидкої й складної перебудови економіки,
а перед бідними – зростання ще більшої нерівності
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з відповідною загрозою маргіналізації цілих регіонів
планети.
Більше того, глобалізація має великий вплив
на діяльність держави, значною мірою обмежуючи
здатність урядів здійснювати контроль за механізмом
проведення економічної політики, при втрачанні
дієвості класичних інструментів національної політики,
що покликані активізувати економічне зростання чи
стримувати негативні процеси.
Притому глобалізація в кінці ХХ ст., підвищуючи
ефективність економіки, потенційно несе загрозу
демонтажу всієї створеної протягом століття соціальної
надбудови з можливим загостренням класових відносин
у планетарному масштабі.
Прогрес, суспільний розвиток по своїй суті є явищем
набагато більш складним, ніж зростання, і означає рух
вперед всієї соціально–економічної системи. Зазначимо,
що довготривалий прогресивний суспільний розвиток
мав місце тоді, коли спостерігалося поєднання таких
факторів, як технічний прогрес, перевага критичного
мислення та інноваційності, економічні знання і
здатність організувати розширення виробництва та
обміну, політична воля правителів провести необхідні
інституційні реформи, відкритість до зовнішніх кон
тактів тощо.
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Formation of informational philosophy of education in the
conditions of globalization
The modern world is characterized by rapid growth of information and change
of means of communication. Until recently, a person acquired the knowledge that she
had for all her life. Today the information is getting old, having no time to reach
the consumer, who has to constantly study, retrain, transform his own life. With the
change in aggregate activity, communications technology has changed fundamentally.
So now we have to be able to quickly navigate through the space of knowledge,
learn without regret to abandon outdated stereotypes and forms of behavior and
thinking. At the same time, the modern stage of human development is characterized
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by an intensification of the process of globalization and deepening of the problems
in the system of relations «man–society». By raising the efficiency of the economy,
globalization quickly creates a potential threat of dismantling the social add–on
created during the previous century, with the possible exacerbation of class relations
on a planetary scale.
Keywords: person, education, information, philosophy of education,
globalization, progress.
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Медіа–культура як змістовна основа
медіа–освіти
Розглянуто питання забезпечення здоров’я людини в умовах становлення
віртуального культурно–освітнього середовища та медіа–культури. На основі
використання системної та компаративістської методології, поєднання
підходів соціальної філософії, медіа–філософії та філософії освіти розкрито
малодосліджений аспект проблеми, пов’язаний з визначенням методологічних
засад розгляду та конкретних особливостей трансляції через медіа–освіту
позитивного змісту та цінностей медіа–культури. Показано роль медіа–
освіти у забезпеченні здоров’я людини в умовах домінування медіа–культури.
Обґрунтовано необхідність інтеграції медіа–освіти та валеології для
забезпечення здоров’я людини в умовах інформаційного суспільства.
Ключові слова: філософія освіти, особистість, медіа–культура, медіа–
освіта, інформаційне суспільство, здоров’я, валеологія.

Культурологічний вимір медіа–освіти надзвичайно
важливий для всіх аспектів забезпечення здоров’я осо
бистості, оскільки стосується і системи духовних цін
ностей, і здорової психіки, і правил здоров’язберігаючої
діяльності з комп’ютерною технікою на рівні фізіо
логічних функцій. В інтегрованому вигляді роль медіа–
освіти як чинника формування культури особистості
визначається тим, що система освіти є середовищем,
де відбувається подальше (після родини) «вирощу
вання» людини, здійснюється «входження» зовнішнього,
соціального у внутрішнє, психічне, тобто відбувається
інтерналізація основного змісту культури, її присвоєння.
Соціокультурні зміни, що відбуваються у світі й
сучасній Україні, тенденції, інформатизації громадського
життя говорять про необхідність прямого узгодження
медійно–інформаційної та соціокультурної функцій
освіти. Це відбувається у межах концепту особистісної
медіа–культури.
Проблеми медіакультурної визначеності формування
навичок здоров’язбереження досліджуються у роботах
Е. Булича, Ю. Горуна, А. Калмикова, І. Сахневича,
О. Федорова та інших вітчизняних і зарубіжних авторів.
Утверджується необхідність врахування небезпек,
пов’язаних з ризиками для здоров’я підростаючого
покоління у медіа–просторі. Разом з тим позитивний
аспект медіа культури як чинника формування цінностей
здорового способу життя знаходиться поза увагою
більшості дослідників, що ставить проблему визначення
медіа культури як позитивної основи медіа–освітніх
технологій забезпечення здоров’я людини.
Мета дослідження. На особистісному рівні медіа–
культура має на увазі норми сприйняття й передачі
інформації, тобто здатність особистості її сприймати,
аналізувати, оцінювати, а також займатися медіа–
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творчістю, адаптуватися до мінливого медіа–середо
вища. Медіакультура виступає як система рівнів
розвитку особистості людини, здатної сприймати, аналі
зувати, оцінювати медіа–тексти, засвоювати нові знання
в області медіа. Медіа–культура особистості виступає
як діалоговий спосіб взаємодії з інформаційним
суспільством, що включає ціннісний, технологічний
і індивідуально–творчий компоненти і приводить до
розвитку суб’єктів взаємодії.
Близьким до поняття «медіа–культура» є поняття
«інформаційна культура». Під інформаційною культурою
мається на увазі здатність особистості орієнтуватися у
медійно–інформаційному просторі, відрізняти якісну
інформацію від неякісної, а також знання й дотримання
етичних правил поведінки у вказаному просторі.
Інформаційна й медіа–культура сьогодні – це невід’ємні
компоненти загальнолюдської культури, а їх виділення
є наслідком цивілізаційного процесу формування
інформаційного суспільства. Можливо, немає рації
розрізняти ці поняття, оскільки в них є досить певна
загальна зона відповідальності. В освіті «завдання
формування і інформаційної, і медіа–культури зводиться
до нормування індивідуального світогляду, індивідуаль
ної картини світу, індивідуальної філософії, опосеред
кованих взаємодією з різноманітними областями
соціально–комунікативних практик» [4, с. 31]. Відтак
саме медіа–культура особистості визначає як її духовне
здоров’я, так і здатність забезпечити власне фізичне і
психічне здоров’я.
В особистісному аспекті (культура людини – медіа–
культура людини) акцентується взаємодія людини зі
світом медіа, її сприйняття і творче самовираження
через медіа, які в остаточному підсумку забезпечують
повноцінне включення людини у життя інформаційного
суспільства. Слід принагідно сказати, що медіа–
культура, особливо у контексті забезпечення духовного
здоров’я та повноцінного розвитку особистості в умовах
медійно–інформаційного суспільства, стає потужним
стимулом філософсько–освітніх розвідок на перетині
з медіа–філософською проблематикою. «В умовах
інформаційної реальності, що формується, і посилення
експансії медіа–культури розширює сферу своєї
рефлексії філософія освіти, обґрунтовуючи перспективи
інтеграції освіти й медіа–культури, розробляючи
медіа–освітні маршрути осмислення медіа–реальності
й відповідно самобудівництва особистості» [3, с. 49].
Інтеграція освіти та медіа–культури як чинник забез
печення здоров’я особистості орієнтується на наявність
низки факторів, що забезпечують систематизацію й
ефективне засвоєння знань, які розподіляють потоки
інформації у конкретні тематичні русла, висвічуючи
для особистості, що розвивається, реальні життєві
орієнтири.
Медіа–культура – явище полі–функціональне, як
і культура в цілому. Людина, яка не має достатньо
якісної медіа–культури, є більшою мірою об’єктом
маніпулювання мас–медіа й постійно перебуває
під загрозою ризиків для свого здоров’я і своєї
життєдіяльності. Тому, щоб підготувати людину до
повноцінного входження в систему зв’язків у процесі
масової комунікації, необхідно виділити ті важливі
функції, які характеризують саме медіа–культуру як
результат медіа–освіти на особистісному рівні, роблячи
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її інтегруючим фактором соціалізації та буття людини у
медійно–інформаційному суспільстві [5, с. 95].
Передусім це інформативна функція, тому що медіа–
культура – це особливий тип інформаційного процесу,
якого не знає природа. І оскільки медіа–культура – це
сукупність інформаційно–комунікативних засобів, то
ми маємо справу із соціальною інформацією, носієм
якої вона є. Завдяки медіа–культурі особистість має
можливість здійснювати нагромадження й множення
інформації, необхідної для здоров’язберігаючої діяль
ності в медійно–інформаційному просторі.
Комунікативна функція, оскільки медіа–культура –
це акт спілкування. У межах цієї функції забезпечується
здатність особистості до активної соціалізації на
основі діалогових форм спілкування й вироблення
норм взаємодії в суспільстві, які попереджають мож
ливі психічні та поведінкові девіації. Саме комуніка
тивна функція медіа–культури дає їй можливість
виступати потужним каталізатором збагачення розвитку
особистості в умовах відкритого медійно–інформа
ційного простору, відкриваючи велику можливість для
спілкування людей у часі й просторі.
Нормативна (ідеологічна) функція. Суть її у тому,
що медіа–культура відповідає за процес соціалізації
особистості, засвоєння нею соціального досвіду, знань,
норм, ідеалів, відповідних до даного суспільства, даної
соціальної групи. Сюди ж відносяться звичаї і традиції,
закони й конституційні акти – словом, усе те, що в
сукупності утворює більш складні комплекси, такі як
право, мораль, ідеологія. Нормативно–ідеологічна функ
ція медіа–культури є найбільш ефективною, оскільки
ґрунтується не на трансляції в повчальній формі
моральних абсолютів, а на демонстрації прикладів і
оцінок, які формують уявлення особистості про етичну
нормативність тих або інших культурних явищ.
Креативна функція, яка проявляється в ролі медіа–
культури як інструменту освоєння й перетворення
особистістю свого світу, середовища проживання. У
медійно–інформаційному просторі саме медіа–культура
для індивіда є безпосередньою підставою розширення
своїх пізнань про світ, стимулюючи до осмислення його з
різних точок зору: філософської, моральної, економічної,
естетичної, правової тощо. При цьому проявляється її
бажання пізнати себе в навколишньому світі, проникнути
в таємниці природи й людського буття, тобто сутність
творчої та пізнаючої людини. Медіа–культура здатна
розширити границі «безпосереднього досвіду» індивіда,
тим самим впливаючи на світоглядні установки, на
процес формування особистості. Креативна функція
медіа–культури особливо важлива з погляду забезпечення
здоров’я особистості та уникнення ризиків медійно–
інформаційного суспільства, оскільки дозволяє індивідові
адаптуватися в сучасному житті, навколишньому середо
вищі, одержувати відповіді на багато питань, підготов
ляючи його до всіляких протиріч і катаклізмів. Цей
процес сприяє формуванню самосвідомості особистості,
її здатності жити й творити у суспільстві ризику.
Інтеграційна функція медіакультури забезпечує як
необхідну для духовного та психічного здоров’я осо
бистості соціокультурну самоідентифікацію, так і
формування в особистості дуже важливих у медійно–
інформаційному суспільстві навичок життєдіяльності
в полікультурному просторі [2, с. 104]. Інтернет, що
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поєднує національні, регіональні й місцеві комп’ютерні
мережі, став джерелом вільного обміну інформацією,
чого не було раніше. Інтеграційна функція медіа–
культури є основою формування на особистісному
рівні передумов об’єднання культур і встановлення
взаєморозуміння
між
народами.
Медіа–культура
системна, вона інтегрована по своїй природі, тому що
формує цілісну основу, програму для всіх форм діалогу,
для певної тотожності всіх суб’єктів суспільства.
Посередницька функція, яка проявляється в тому,
що медіа–культура встановлює зв’язки між особис
тістю та структурами суспільства. У сучасних
умовах медіа–культура формує ті механізми, через
які відбувається взаємодія особистості з державою,
соціальними інститутами, інститутами управління тощо.
Відповідно вона значною мірою забезпечує становлення
громадянина та відповідального члена суспільства,
а також механізми, за допомогою яких людина може
впливати на владу й соціум.
Одним з ключових напрямів медіа–освіти, що
визначає її роль як фактора забезпечення здоров’я
особистості, є формування критичного мислення.
«Критичне мислення можна визначити як здатність
людини: а) бачити невідповідність висловлення (думки)
або поведінки іншої людини загальноприйнятій думці
або нормам поведінки або власному уявленню про
них; б) усвідомлювати істинність або хибність теорії,
положення, алогічність висловлення й реагувати на
них; в) уміти відокремлювати неправильне, невірне
від правильного, вірного; аналізувати, доводити або
спростовувати, оцінювати предмет, завдання, показувати
зразок висловлення, поведінки» [6, с. 135]. Медіа–
освіта здійснює цю функцію на основі розвитку в
освітніх суб’єктів здатностей до критичного аналізу
медіа–текстів та загалом процесів циркулювання
інформації в медійно–інформаційному просторі. Відтак
медіа–критичний аспект медіа–освіти спрямований
передусім
на
забезпечення
здоров’язберігаючого
потенціалу медійно–інформаційного простору, оскільки
його основним предметом є «зміцнення здорового
психологічного й морального клімату в соціумі» [6,
с. 137]. Саме з цим аспектом медіа–освітньої діяльності
пов’язані перспективи її виходу за межі формальних
освітніх інститутів і набуття просторового виміру. З
формуванням критичного мислення у царині медійних
текстів пов’язаний і процес синтезу медіа–критики,
медіа–культури та медіа–освіти, який дає підстави
говорити про безперервний розвиток у суспільстві
культури адекватного сприйняття медійних повідомлень.
Таким чином, медіа–освіта за своїм змістом і
потенціалом розвитку може претендувати на чільну роль
у забезпеченні здоров’я суб’єктів освітньої діяльності
у медійно–освітньому просторі. Проте на сьогодні
цей потенціал використовується явно не у повній мірі.
Причиною цього є невизначеність організаційного
статусу даного напряму освітньої діяльності.
На нашу думку, вирішити цю проблему у контексті
питання здоров’язбереження може інтеграція медіа–
освітньої проблематики у існуючу систему валеологічної
освіти, зокрема, дисципліну культури здоров’я. Саме
у межах валеологічної освіти як цілісного освітнього
процесу, спрямованого на формування культури здоров’я
та здорової життєдіяльності, у тому числі у межах
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освіти, здійснюється формування освітніми засобами
мотивації до здорового способу життя у всіх його
вимірах. Валеологічна освіта як самостійний компонент
національної системи освіти зорієнтована на створення
компетенцій щодо формування, збереження й зміцнення
здоров’я та вибору здорового способу життя. На основі
її упровадження здійснюється урахування принципово
нових, валеологічних вимог до змісту освіти,
формування валеологічної свідомості громадян нашої
держави, культури здоров’я та здорового способу життя
особистості. Цілком очевидно, що здоров’язбереження у
медійно–інформаційному освітньому просторі також має
стати предметом валеологічної освіти, сформованим на
перетині медіа–освіти та культури здоров’я.
У межах валеологічної освіти упроваджуються
принципово нові підходи до освіти і структурування
освітніх знань з питань здоров’я, включаючи і проблеми
здоров’я особистості, які виникають у зв’язку з
формуванням
медійно–інформаційного
простору.
Обов’язковим компонентом нової системи освіти стають
компетенції щодо формування, збереження й зміцнення
здоров’я особистості, розвитку її здоров’єзберігаючої
свідомості, виховання потреби й здатності до ведення
здорового способу життя як стрижня всієї духовної
культури. Валеологічна освіта дає можливість одержати
спеціальні знання й навички, необхідні для виховання
здоров’єзберігаючого світогляду, поведінки й здорового
способу життя як важливої умови й ефективного
механізму формування, збереження й зміцнення
фізичного, психічного й духовного здоров’я людей.
Крім цього, безпосередньо в освітніх закладах вона
орієнтована на створенння здорових умов освітньої
діяльності, що має забезпечити всебічний і гармонійний,
психологічний і духовний розвиток особистості як
основу її здоров’я та здорового способу життя [1, с. 63].
Система валеологічної освіти існує як державний
стандарт з кінця 1990–х років. На сьогодні валеологічна
освіта представляє собою систему наукових і емпі
ричних знань, умінь і практичних навичок, які необхідні
для виховання гуманістичного світогляду і поводження,
стійких мотивацій до дотримання здорового способу
життя й безпечної життєдіяльності як важливої умови
й потужного механізму формування, збереження й
зміцнення фізичного, психічного й духовного здоров’я
особистості. Основними її компонентами є форму
вання культури здоров’я та фізичної культури. У свою
чергу, вони інтегруються зі змістом інших освітніх
галузей, що мають відношення до формування
здоров’єзберігаючих компетенцій. Цілком очевидно,
що саме на цьому підгрунті і має бути інтегроване
медіа–освітнє знання у загальну систему забезпечення
здоров’я особистості в освітньому процесі, яка
формується на базі валеологічної освіти. Соціалізуючий
характер формування в системі освіти мотивації до
здоров’язбереження у медійно–інформаційному освіт
ньому просторі проявляється передусім в умінні адапту
ватися до умов навколишнього середовища, що постійно
змінюються, і в ефективній соціальній комунікації.
Висновки. Таким чином, найважливіша роль медіа–
освіти як інструменту забезпечення здоров’я особис
тості у медійно–інформаційному просторі полягає у
формуванні культури навчання і практичної діяль
ності у вказаному просторі. Процеси інформатизації
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визначають необхідність прямого узгодження медійно–
інформаційної та соціокультурної функцій освіти. Це
відбувається у межах концепту особистісної медіа–
культури, яка стосується здатності особистості сприй
мати, аналізувати, оцінювати інформацію, займатися
медіа–творчістю, адаптуватися до мінливого медіа–
середовища і визначає як її духовне здоров’я, так і
можливість забезпечити власне фізичне і психічне
здоров’я. Людина, яка не має достатньо якісної медіа–
культури, є більшою мірою об’єктом маніпулювання
мас–медіа й постійно перебуває під загрозою ризиків
для свого здоров’я і своєї життєдіяльності. Тому медіа–
культура як результат медіа–освіти на особистісному
рівні є інтегруючим фактором соціалізації та буття
людини у медійно–інформаційному суспільстві, що
трансформує принципи медіа–освіти у своєрідний
«спосіб життя» як основу здоров’язбереження особис
тості у медійно–інформаційному просторі. У контексті
формування здорового способу життя з врахуванням
ризиків медійно–інформаційного суспільства здоров’я
збереження у медійно–інформаційному освітньому прос
торі має стати предметом валеологічної освіти, сформо
ваним на перетині медіа–освіти та культури здоров’я.
Список використаних джерел
1. Булич Э. Г. Современные достижения науки о здоровье /
Э. Г. Булич // Теория и практика физической культуры. – 2004. –
№1. – С.62–63.
2. Горун Ю. Міжнародна співпраця у розвитку медіа та інфор
маційної грамотності й інтеркультурного діалогу / Ю. Горун //
Вища освіта України. – 2014. – №3. – С.103–108.
3. Запевалина О. В. Формирование медиакультуры в инфор
мационном обществе / О. В. Запевалина // Вестник Бурятского
государственного университета. – 2011. – №1. – С.45–50.
4. Калмыков А. А. Е–learning как инструмент медиаобра
зования / А. А. Калмыков // Высшее образование в России. –
2009. – №10. – С.29–32.
5. Сахневич І. Культура використання медіа засобів – неод
мінна умова запобігання негативному впливу медіаінформації /
І. Сахневич // Вища освіта України. – 2011. – №3. – С.94–98.
6. Федоров А. Медиаобразование, медиаграмотность, медиа
критика и медиакультура / А. Федоров // Высшее образование в
России. – 2005. – №6. – С.134–138.

References
1. Bulich Je. G. Sovremennye dostizhenija nauki o zdorov’e /
Je. G. Bulich // Teorija i praktika fizicheskoj kul’tury. – 2004. – №1. –
S.62–63.
2. Gorun Ju. Mizhnarodna spivpracja u rozvytku media ta
informacijnoi’ gramotnosti j interkul’turnogo dialogu / Ju. Gorun //
Vyshha osvita Ukrai’ny. – 2014. – №3. – S.103–108.
3. Zapevalina O. V. Formirovanie mediakul’tury v informa
cionnom obshhestve / O. V. Zapevalina // Vestnik Burjatskogo
gosudarstvennogo universiteta. – 2011. – №1. – S.45–50.
4. Kalmykov A. A. E–learning kak instrument mediaobrazo
vanija / A. A. Kalmykov // Vysshee obrazovanie v Rossii. – 2009. –
№10. – S.29–32.
5. Sahnevych I. Kul’tura vykorystannja media zasobiv – neod
minna umova zapobigannja negatyvnomu vplyvu mediainformacii’ /
I. Sahnevych // Vyshha osvita Ukrai’ny. – 2011. – №3. – S.94–98.
6. Fedorov A. Mediaobrazovanie, mediagramotnost’, mediakritika
i mediakul’tura / A. Fedorov // Vysshee obrazovanie v Rossii. –
2005. – №6. – S.134–138.
Velicodna Y. M., docent of department of education and health culture
of Dnipropetrovsk Regional Institute of Postgraduate Education
(Ukraine, Dnipro), ippojane@gmail.com
Media culture as a meaningful basis for media education
The article deals with the issue of health in conditions of virtual cultural
and educational environment and media culture. On the basis of systematic and
comparative methodologies, approaches combining social philosophy, media
philosophy and philosophy of education reveals unexplored aspect of the problems
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associated with the definition of methodological principles and consider the specific
characteristics of broadcast media education through positive content and values of
media culture. Its showing the role of media education in ensuring human health in
terms of the dominance of media culture. Its grounded the necessity to integrate media
education and valeology for human health in the information society.
Keywords: philosophy of education, identity, media culture, media education,
information society, health, valeology.
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Постнекласична парадигма
художньо–естетичної освіти:
концептуальні та соціальні
виміри становлення
Здійснюється обґрунтування змісту постнекласичної парадигми
художньо–естетичної освіти, визначаються концептуальні та соціальні
виміри її становлення. Описується еволюція поглядів на естетичне в контексті
класичної, некласичної та постнекласичної парадигм освіти. Доводиться
значущість художньо–естетичної освіти в умовах трансформації сучасної
системи освіти.
Ключові слова: парадигма, художньо–естетична освіта, постнекласична
парадигма освіти, особистість, суспільство.

Сучасна освіта як соціальний інститут проходить
складний період зміни парадигм. З одного боку, за
освітою завжди були закріплені функції збереження
традицій, передання усталених цінностей, формування
відповідної світоглядної та наукової картини світу, з
іншого боку, освіта мала спонукати до інноваційних
змін свідомості індивідів, розвитку їхньої адаптованості
до життя. Але ускладнення відносин у сучасному
глобалізованому світі, вплив Інтернет–середовища на
освітні потреби людини призвели до кризи попередніх
парадигм освіти та спонукали до формування нової
парадигми освіти, в тому числі, художньо–естетичної.
Художньо–естетична освіта є основою світоглядної
культури особистості. Сьогодні світ потребує розвитку
творчої особистості, здатної до вирішення складних
соціокультурних проблем.
Витоки художньо–естетичної освіти можна побачити
ще в давньогрецькій культурі, зокрема, вже Платон
та Аристотель ставлять питання про важливість для
держави художньо–естетичного виховання. Якщо у
Середньовіччі саме церква визначала зміст художньо–
естетичних ідеалів, то, починаючи із періоду Відрод
ження в їхню основу було покладено наукове знання.
У працях таких авторів як Лоренцо Валла, Леонардо
да Вінчі, М.–Ф. Вольтер, К. Гельвецій, Ж.–Ж. Руссо,
І. Кант, Й.–Г. Фіхте, Й.–Ф. Шиллер, Ф.–В. Шеллінг,
А. Шопенгауер, Ф. Ніцше розкриваються основні засади
розвитку художньо–естетичних цінностей та освіти.
У XX столітті проблеми художньо–естетичної освіти
торкалися зарубіжні мислителі Р. Арнхейм, С. Гессен,
Дж. Д’юї, Е. Фром та видатні українські дослідники
С. Миропольський, В. І. Вернадський, А. С. Макаренко,
В. О. Сухомлинський та інші. Зараз питання обґрунту
вання теоретико–методологічних засад постнекласичної
парадигми освіти та місця в ній художньо–естетичної
освіти ставляться такими дослідниками як В. П. Андру
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щенко [1; 2], Л. С. Горбунова [10; 11], О. О. Базалук,
Н. Ф. Юхименко [3; 4], І. C. Добронравова [10; 13],
В. B. Кізіма [17; 18], В. Г. Кремень [24], С. Ф. Клепко
[19], Н. В. Кочубей [22; 23], М. Д. Култаєва [26],
В. С. Лутай [28], М. Михальченко [31], В. В. Огнев’юк
[33], М. І. Романенко [36; 37] тощо. Одночасно й досі
залишаються недостатньо прописаними аспекти роз
витку постнекласичної парадигми художньо–естетичної
освіти.
Метою статті є визначення концептуальних та
соціальних вимірів становлення постнекласичної пара
дигми художньо–естетичної освіти.
Художньо–естетична освіта базується на розвитку
в особистості внутрішнього бачення краси та гармо
нії, навичок реалізації творчого уявлення. Розвинута
художньо–естетична культура забезпечує особистість
можливостями для самореалізації, розвитку природних
здібностей. Фактично естетична складова є компонентом
будь–якої філософської теорії та освітньої практики.
Одночасно існують історичні відмінності у трактуванні
змісту та основних засад художньо–естетичного
бачення, що залежать від соціальних, культурних та
світоглядних аспектів розвитку суспільства. Можна
визначити особливості трансформації від класичної до
некласичної та постнекласичної моделей художньо–
естетичної (або естетичної у широкому тлумаченні)
освіти, які безпосередньо пов’язані зі змінами парадигм
знання та культури.
Одним із перших категоріальні аспекти естетики та
естетичного пізнання в контексті класичного розуміння
окреслені І. Кантом, який назвав естетикою один із
розділів теорії пізнання, а естетичне пов’язав із пере
живанням краси безвідносно від цілепокладання
предмету, іншими словами, за його тлумаченням, прек
расне – це «форма доцільності предмета, що сприй
мається в ньому без уявлення про ціль» [15, с. 239].
У розкритті змісту естетичного Г.–В.–Ф. Гегель йде
далі, стверджуючи, що «найвищий акт розуму, який
охоплює всі ідеї, є актом естетичним… істина і благо
з’єднуються родинними узами лише в красі» [8, с. 212].
Інакше кажучи, він ставить естетичне в основу будь–
якого пізнання.
У свою чергу, Й.–Ф. Шиллер надав широкого
тлумачення творчості людини в художньо–естетичній
діяльності, вказавши на те, що «Людина лише тоді
досягає найвищої повноти буття у поєднанні із найви
щою самостійністю та свободою, коли обидві якості
поєднаються, і замість того, щоб загубитися у світі,
вона вбирає в себе світ зі всією нескінченністю явищ
та підпорядкує єдності свого розуму» [43, с. 292].
Загалом, Й.–Ф. Шиллеру належить уявлення про те, що
саме завдяки естетичному вихованню та освіті можливо
здійснити не лише внутрішні зміни людини, а й загальну
перебудову суспільного життя.
Отже, сутністю класичної парадигми естетичного
бачення та художньо–естетичної освіти є розвиток
творчої активності людини в чуттєвих проявах пізнання.
Сама класична парадигма освіти була сформульована
у ХVІІІ та ХІХ століттях та підтримувалася такими
видатними педагогами як Й.–Ф. Гербарт, А. Дістервег,
Я.–А. Коменський Й.–Г. Песталлоці. Одночасно орієн
тація на дисциплінарність освіти, її пов’язаність
із науковим знанням, недостатня увага до питань
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самопізнання та саморозвитку особистості в межах
класичної парадигми освіти призвели до однобокості
тлумачення змісту та завдань художньо–естетичної
освіти та виховання. Як пише з цього приводу В. Кізіма,
«Класична освіта вимагала збереження та засвоєння
«класичних» взірців, була рухом від минулого до
сучасного, мала насамперед відтворювальний характер.
Для неї характерна формалізована, бюрократична
педагогіка, яку можна характеризувати як до певної
міри авторитарну: вона розглядає учня як пасивний
об’єкт, який треба примусово наповнити знаннями
(«окультурити») відповідно до попередньо опрацьованих
до деталей і прийнятих програм і методики» [18, с. 21].
Некласична парадигма художньо–естетичної освіти
сполучена із розвитком ірраціоналізму, «філософії
життя», феноменології та екзистенціалізму. В рамках
некласичного підходу до естетичного знання та
художньо–естетичної освіти акцент переміщується
на самого суб’єкта, на розкриття його ірраціональних
рухів, тому головними питаннями стають питання
творчого акту, інтуїції, чуттєвості. Так, А. Шопенгауер
зазначав, що «насолода є захопленням чистого, наочного
пізнання як такого у протилежність волі» [44, с. 210],
а Ф. Ніцше наголошував на необхідності розкриття
внутрішніх можливостей людини, бо «лише естетичний
феномен буття і світ виправдані у вічності» [32, с. 6].
Подвійність процесу творення і творчості розкривається
М. Гайдеггером, якому належить теза: «В митці витік
творіння. У творінні витік митця» [41, с. 12]. Сутність
естетичного як способу самовиразу особистості також
розкрита Б. Кроче, який визначав естетику як науку про
інтуїтивне пізнання та виразність [25].
Отже некласичний підхід до естетичного пізнання та
художньо–естетичної освіти передбачає зосередженість
на чуттєвих та ірраціональних впливах особистості,
знаходженні засобів розкриття її внутрішнього «Я».
Формування постнекласичної парадигми художньо–
естетичної освіти напряму пов’язане із суттєвими
змінами соціокультурних умов життєдіяльності людини
та новою науково–технічною революцією. Вже з
початку ХХ століття відбувається переосмислення
таких класичних понять як раціональність, творчість,
ідеал, гармонія на постнекласичних засадах. Нове
бачення творчості та ірраціонального пов’язане із
роботами З. Фройда, К.–Г. Юнга, Е. Фромма, такими
літературними та художніми течіями як дадаїзм, експре
сіонізм, сюрреалізм. Так, Е. Фромм виражає важливість
формування у людини відчуття співпричетності зі
світом, що досягається завдяки його осягнення через
почуття, що дає мистецтво. Саме життя розглядається
мислителем як найважливіша форма мистецтва, що
дозволяє людині бути самою собою і для себе [38,
с. 136].
У роботах Г. Маркузе, Х. Ортега–і–Гассета, К. Яс
перса, М. Горкгаймера, Т. Адорно, Д. Бела, Е. Тофлера,
М. Кастельса відбувається жорстка критика попередніх
парадигм освіти, спрямованих на розвиток «одномірної»
людини, вузько–спеціалізованих спеціалістів та наголо
шується на необхідності формування широко освіченої,
інноваційно та гуманістично спрямованої особистості.
Так, М. Кастельс зазначає, що «у новому, інформацій
ному способі розвитку джерело продуктивності полягає
в технології генерування знань, обробки інформації
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та символічної комунікації» [16, с. 39]. В цих умовах
важливим стає розвиток фантазії, креативності, здат
ності до генерування нових ідей, гнучкості, що
передбачає трансформацію освітніх завдань та засобів
навчання.
Особливо інтенсивно постнекласичний підхід до
художньо–естетичної освіти та виховання розвивається
з кінця 60–х років ХХ століття із становленням
постіндустріального, інформаційного, мультикультур
ного, глобалізованого суспільства,тобто із формуванням
гетерогенної соціокультурного середовища, коли відбу
вається відхід «від однозначного визначення реальності
і людини», а також здійснюється відмова «від понять
лінійності і редукціонізму на користь гармонії, ціліс
ності, різноманітності» [9, с. 90]. Одночасно формується
уявлення про дискурсивність, поліваріантність пізнання,
множинність сенсів, значень та конотацій, пропонуєть
ся нове тлумачення «прекрасного» та «потворного»,
«духовного» та «тілесного» тощо.
В основу постнекласичної моделі художньо–есте
тичної освіти покладено принципи постнекласичного
знання та постмодерністської культури. Постмодер
ністська культура яскраво виявляє себе у посмодер
ністському мистецтві з його специфічним художньо–
естетичним баченням, яке уособлюється у понятті
«постмодерністської чуттєвості». Різницю між пост
некласичною та попередніми парадигмами знання,
освіти та культури яскраво виразив Ж. Ліповецьки,
який зазначив, що «Модерністська епоха пов’язана
з проблемами виробництва і революції; постмодер
ністське століття – з потребою в інформації і
самовираженні» [27, с. 30].
Згідно постмодернізму, світ є проявом хаосу
як відкритого потенціалу для його саморозвитку,
плюралістичним за своєю сутністю. Тобто «хаос» у
постмодерністському баченні не є антитезою порядку і
не несе негативного значення (як це властиво класичній
моделі мистецтва та культури).
Витоки подібного підходу можна зустріти вже у
романтизмі, для якого творчість виступає проявом
генія та інтуїції, потім можна побачити розгорнення
образів творчості як вічного становлення порядку з
хаосу і навпаки у представників «філософії життя» та
екзистенціалізму. Однак, якщо екзистенційно–релігійна
думка виражає уявлення про невпорядкованість
природи, її негативну хаотичність, «низькість» у
несвободі цілепокладання, що протиставляється свободі
творчості людського духу, то постнекласичні рухи
(такі, наприклад, як постструктуралізм, постмодернізм,
синергетична теорія) навпаки, розкривають хаос як
основу для здійснення творчого акту. Екзистенційно–
релігійні уявлення можна проілюструвати тезою
М. О. Бердяєва про те, що «Сутність художньої
творчості у перемозі над тяжкістю необхідності.
У мистецтві людина живе поза собою, поза своєю
тяжкістю, тяжкістю життя. Всілякий творчий акт є
частковим перетворенням життя» [6, с. 437–438].
Чуттєвість як естетична категорія у постмодер
ністському дискурсі надає плюралістичності світу в
його різнобарвності, тобто відмовляється від тради
ційних бінарних опозицій «прекрасне» – «потворне»,
розкриваючись у мистецтві в інтегральному світо
баченні, позбавленому будь–яких чітких протиставлень.
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Хаос виявляється рушійною силою для творчої побудови
мінливого порядку у мистецькому творі. Подібна точка
зору передається у відомій фразі М.Фуко, що «ми
живемо без спеціальних розміток і первинних координат
у міріадах загублених подій» [40, с. 92].
Подібний підхід відбивається у творчості Ж. Ліо
тара, Ж. Дельоза, Ж. Дерріда, В. Вельша, Ф. Джей
місона, для яких характерною є настанова на реляти
візацію цінностей у різних сферах життєдіяльності
людини, в тому числі – мистецтві та повсякденних
життєвих практиках. Поняття хаосу у цьому сенсі
виступає відправною точкою для відмови від презумпції
упорядкованості, ієрархії, цілісності, порядку, центрова
ності тощо.
На думку Н. Б. Маньковської, постмодерністське
світобачення характеризується «реінтерпретацією твор
чої спадщини, колажності і цитатності» [29, с. 188].
Вплив постмодернізму на формування постнекласичної
парадигми художньо–естетичної освіти полягає в тому,
що завдяки йому відбувається розмивання меж між
об’єктивним та суб’єктивним, реальним та віртуальним,
душевним та тілесним. Подібне зняття бінарних
опозицій призводе до руйнування традиційних ціннос
тей, розмивання меж між розумінням прекрасного та
потворного, трансформації естетичного ідеалу людської
тілесності.
У науковому дискурсі особливо яскраво постнекла
сичне бачення розкривається у синергетичній теорії.
Синергетична теорія виводить поняття хаосу у ранг
основи побудови рухливої картини світу. Одночасно
формування своєрідного порядку як прояву ціле
покладання, немов би закладеного в природі, описується
в контексті синергетичної теорії як рух від хаосу
до порядку, а потім знову від хаосу до порядку на
новому рівні є панівним принципом буття, оскільки
кожний фізичний чи біологічний об’єкти виявляються
надскладним, багатовимірним, хаотизованим середо
вищем [21, с. 7]. Як зазначив І. Пригожин з цього
приводу, «збільшення ентропії не зводиться до збіль
шення безпорядку, бо порядок і безпорядок виникають
та існують одночасно» [34, с. 49]. Іншими словами,
«порядок і безпорядок співіснують як два аспекти
одного цілого і дають нам різне бачення світу» [34,
с. 50].
Принципи синергетики використовуються і для
побудови синергетичної теорії освіти, що трактує
людину і саму освіту як відкриті системи, тобто
формується цілісне бачення світу і місця в ньому
людини, їхньої співпричетності [2; 3; 10; 13; 21; 23;
24; 31]. Зокрема, В. Кремінь вважає, що особливістю
синергетичної теорії освіти є «позиції відкритості,
співтворчості та орієнтації на саморозвиток», які мають
бути покладені в основу педагогічної діяльності [24,
с. 4].
Новітні соціальні теорії також на постнекласичних
засадах визначають характеристики трансформації
людської суб’єктивності. Так, згідно З. Бауману,
людський розум упорядковує природний хаос шляхом
його внутрішньої раціоналізації, а пошуки сенсу буття
є лише питанням ізольованого у фрагментованому світі
індивідуума [5]. Більш того, хаос стає інструментом
створення митецьких творів (наприклад, хаос значень,
цитат, інтерпретацій у літературному творі, хаос
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художніх образів у колажному поданні художніх творів,
загальний еклектизм постмодерної культури). Саме
тому, за думкою В. Вельша, суспільство постмодерну
є плюралістичним у своїй основі, задаючи естетику
та мораль плюралістичного спрямування [7, с. 19].
Інший дослідник, Ф. Джеймісон, аналізує суспільство
постмодерну як прояв «нового типу соціального життя
та нового економічного порядку» [12, с. 64].
Особливе значення при цьому мають також такі
соціокультурні впливи як глобалізація та інформа
ціалізація суспільства. В умовах глобалізації відбу
вається плюралізація художньо–естетичних ідеалів, а
завдяки сучасним засобам комунікації можна говорити
про тотальну віртуалізацію мистецтва (що також
сполучена із формуванням кіберідентичностей людини,
завдяки яким вона стає частиною інформаційних
естетичних потоків, що впливають на її розуміння
повсякденності). З. Бауман, Ж. Ліповецьки, Ж. Бодріяр,
В. Вельш, Г. Шульце визначали серед головних такі
тенденції як естетизація етичного, нарцисизація інди
відів, фемінізація соціального простору, диктат есте
тики переживань та відчуттів, плюралізація дійсності,
дереалізація тощо.
Так, Г. Шульце наголошує на естетичному пово
роті як тотальному пріоритеті «естетичних орієнтирів
і норм у формуванні та сприйнятті світу… від есте
тизації особистості і генних технологій до естетизації
екології та економіки» [14, с. 6]. У свою чергу,
Ж. Ліповецьки стверджує, що «Нарцисизм знаходить
зразок для наслідування у психологізації суспільного
початку, політики, громадської сцени в цілому,
суб’єктивізації всіх видів діяльності, які колись були
неперсоналізованими або об’єктивними» [27, с. 29].
Б. Хюбнер визначає диктат естетизації етичного, бо
«естетичне первинно по відношенню до етичного,
воно не потребує обґрунтувань» [42, с. 62]. Згідно
Р. Шустерману, тотальна естетизація етичного як
повсюдна перевага «етики смаку» у десекуляризованому
суспільстві [45, с. 351] призводить до естетизації
культури як орієнтації на переживання задоволення від
життя у різноманітному повсякденному досвіді.
М. Фуко фіксує увагу на естетиці існування як
добровільних практиках, «за допомогою яких люди
не просто встановлюють для себе правила поведінки,
але намагаються змінити самих себе, перетворити
себе у власному особливому бутті і зробити зі свого
життя твір, що несе в собі певні естетичні цінності
і відповідає певним критеріям стилю» [39, с. 20].
Подібна життєва позиція поступово стає ведучою у
постмодерністському суспільстві, що проявляється у
тенденціях до розширення індивідуального вибору,
більшої різноманітності [27, с. 34].
Результатом подібних підходів стає розвиток нової
парадигми освіти, в якій поєднуються етичні та есте
тичні ідеали, коли, як вказує В. П. Андрущенко,
«філософське підґрунтя навчально–виховного процесу
складають принципи пріоритету людини як особистості,
свободи вибору цінностей, реалізації можливостей
саморозвитку, єдності національних та загально
людських інтересів, системності, взаємозв’язку теорії
та практики, гуманітарного і природничого знання;
навчальний процес здійснюється на основі плюральної
методології соціального пізнання, факторного аналізу
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суспільних явищ, усвідомлення цивілізаційної єдності
людської історії, толерантності у взаємодії народів
і культур, дискурсної форми (технології) організації
навчання та виховання особистості» [1, с. 6].
На основі постмодерністської методології сформо
вана гранична педагогіка Г. Жиру, що передбачає
побудову освітнього середовища та процесу навчання як
подолання уявлень про жорстку структурованість речей
та явищ, як переборення «границі» раціоналізації та
обмежень для свободи самореалізації суб’єкта [2, с. 7].
Інший дослідник Г. Рід формулює програму «виховання
засобами мистецтва», ототожнюючи естетичне вихо
вання із вихованням у цілому і вбачаючи його головною
метою розвиток здатності до «відчування» [46, р. 260–
261]. У такому розумінні кожна людина – потенційний
митець, внутрішні можливості якого необхідно розкрити
засобами художньо–естетичної освіти.
Велике значення для становлення постнекласичної
парадигми художньо–естетичної освіти має розвиток
гуманістичної педагогіки та психології, а також педа
гогіки співробітництва, представленої роботами А. Мас
лоу, К. Роджерса, В. О. Сухомлинського, Ш. О. Амо
нашвілі, Є. М. Ільїна, І. П. Волкова, В. Ф. Шаталова,
С. Л. Соловейчика та інших, які особливо приділяли
значення мистецтву як засобу розвитку особистості. Так,
А. Маслоу акцентує увагу на важливості формування
творчих здібностей на основі самоактуалізації та
самореалізації людини як цілісної та неповторної
особистості. «Якщо ми дійсно бажаємо, щоб наші діти
стали більш людяними, щоб вони актуалізували все,
закладене в них, …єдиним способом навчання, який
хоч якось може наблизитись до досягнення цих цілей,
є навчання через творчість» [30, с. 109]. К. Роджерс
встановлює принципи «вільного навчання», що перед
бачають широку участь учнів у виборі змісту навчання,
заохочення проявів творчості, експресивності, відкри
тості, позитивного налаштування до себе та інших в
процесі навчання [35].
Висновки. Таким чином, становлення та розвиток
постнекласичної парадигми художньо–естетичної освіти
відбувається із трансформацією знаннєвої та освітньої
парадигм, формуванням постмодерного, постіндуст
ріального, інформаційного станів суспільства. Плюра
лізація художньо–естетичних ідеалів, з’єднання етичної
та естетичної складових життя людини, розширення
індивідуального вибору, більша різноманітність соціаль
них ролей особистості актуалізують значення естетич
ного виховання, що має відбуватися у комплексному
поєднанні впливу різних видів мистецтва на учня на
засадах як міжпредметних зв’язків, так і засобами
застосування фантазії, почуттів в процесі життєвих
практик. Постнекласична парадигма художньо–естетич
ної освіти відбиває такі цінності постмодерного
суспільства як відкритість, ціннісний плюралізм,
емансипація чуттєвості, дереалізація та віртуалізація
мистецтва, тому зорієнтована на вільну, інноваційну,
проективну діяльність, пов’язану із розкриттям інди
відуалізованих потреб особистості. Одночасно стирання
меж між об’єктивним і суб’єктивним, душею і тілом,
розмивання ідеалів краси, загальна естетизація моралі
призводять до необхідності включення у зміст освіти
й навичок особистої відповідальності та критичного
мислення. Аналіз та порівняння класичної, некласичної
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та постнекласичної парадигм знання та освіти свідчить
про щільний зв’язок між загальними уявленнями
про світ і людину та змістом художньо–естетичної
освіти. Одночасно художньо–естетична освіта за будь–
яких часів та умов відіграє ключову роль у розвитку
особистості та суспільства у цілому. В сучасному
суспільстві відбувається інтеграція художньо–естетичної
освіти у зміст освітньої практики в межах інноваційних
педагогічних напрямків, що пов’язані із загальною
гуманізацією освітнього середовища, зміною ролей
вчителя та учнів.
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Рostnonclassical paradigm of artistic and aesthetic education:
conceptual and social aspects of formation
The author substantiates the content of postnonclassical paradigm of the
artistic and aesthetic education, identifies the conceptual and social dimension of
its formation. The evolution of views on the aesthetic is described in the context of
classical, nonclassical and postnonclassical paradigms of education. The significance
of artistic and aesthetic education in the conditions of transformation of modern
education system is proved.
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Засади адвокатської етики
в сучасній Німеччині
Досліджено формування засад адвокатської етики в межах сучасної
Німеччини, а саме концептуалізації принципів та норм, функціонуванню професії
юриста та ставленню до неї та її принципів в суспільстві. Автор наголошує на
тому, що серйозність ставлення суспільства до цієї проблематики є «лакмусовим
папірцем», який відображає якість розробки етичних стандартів адвокатської
професії, а отже експлікує рівень зрілості професії. Проаналізовано положення
основних документів, які регламентують власне обов’язки адвоката, умови
його діяльності, етичні принципи, що засвідчують його відповідність професії
тощо. Здійснена спроба актуалізувати застосування європейського досвіду
адвокатської етики як підґрунтя становлення українського суспільства як
етично свідомого.
Ключові слова: адвокатська етика, обов’язок, довіра, моралісність, право,
суспільство.
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Концептуалізації принципів, норм та підходів в
межах адвокатської практики для кожної країни є
специфічною і несе в собі культурну та політичну
специфіку місцевої ментальності. Тим не менш, можна
сміливо стверджувати, що серйозність ставлення
суспільства до цієї проблематики є «лакмусовим
папірцем», який відображає якість розробки етичних
стандартів адвокатської професії, а отже експлікує
рівень зрілості професії. «Етичне ядро» в межах
правничих наук за свою історію набувало різноманітних
форм – від найбільш широких орієнтирів і максим до
досить детально прописаних регламентів. Починаючи
з перших канонів адвокатської етики, як у Америці
(1908 рік), так і в Європі, правила поведінки адвоката
регламентувалися на трьох рівнях:
(1) на суспільному рівні Кодекси мали досить
розлогі формулювання, які лишень у декількох
реченнях окреслювали норми і принципи, яких має
притримуватись адвокат, аби не втратити професійну
честь; такі формулювання підштовхували до досить
різноманітних інтерпретацій та широкого поля для
професійних маневрів та маніпуляцій;
(2) на «цеховому» рівні, тобто в межах певної
адвокатської спільноти, затверджувалась єдино «пра
вильна» інтерпретація цього Кодексу для членів цієї
спільноти, що мало, на думку керівництва, підсилити
корпоративний дух та конкуренцію з іншими спілками
адвокатів, чиї етичні принципи могли мати абсолютно
інші формулювання;
(3) і тим не менш, подібні розбіжності у розумінні
спільних для всіх етичних принципів не могли
задовольнити суспільство, яке в кожному конкретному
випадку оцінювало діяльність адвоката і результат
його звершень з огляду на втілення заскорузлої теорії
у досить мінливих умовах практики; відбувалося це
різноманітним чином – від вердикту суду присяжних до
висвітлення самого розгляду справи у засобах масової
інформації.
Саме таку ситуацію ми можемо спостерігати з
середини ХХ століття у Німеччині: мова йде про
Нормативний акт, який закріплює правовий статус
адвокатури в Німеччині, – «Федеральне положення про
адвокатуру» 1959 року, що є чинним і зараз (на даний
момент його повна назва – «Федеральне положення про
адвокатуру в редакції із виправленнями, опубліковане у
Частині ІІІ Федерального вісника законів, реєстраційний
номер 303–8 зі змінами, внесеними статтею 7 Закону
від 10 жовтня 2013 року (Федеральний вісник законів,
ч. 1, стор. 3786)») [див.: 3]. У цьому положенні етичним
принципам присвячено лиш наступні рядки §43:
«Адвокат повинен виконувати свою роботу добросовісно.
Його вчинки мають бути достойними поваги та довіри,
яких вимагає статус адвоката як у межах, так і за межами
його професійної діяльності» [3, с. 19]. Однак ці досить
розлогі формулювання набули уточнення у редакціях
пізніших років, а саме: у §43а, який регламентує власне
обов’язки адвоката, куди входять і такі моменти, як
відстоювання незалежного статусу адвоката, збереження
адвокатської таємниці, дотримання ділової поведінки
та відповідної професійної лексики в межах робочої
діяльності, уникнення моментів представлення супереч
ливих інтересів, обов’язок підвищення власної кваліфі
кації впродовж усієї професійної діяльності.

238

Гілея

Цікавими є також вимоги, які ставить соціум до
здобувачів, які планують стати адвокатами. У Законі
Німеччини щодо судоустрою чітко прописані вимоги,
які є спільними як для майбутніх адвокатів, так і для
суддів (що досить цікаво, адже вітчизняне нормативне
право в цьому аспекті влаштоване інакше). Так,
міністерство тієї землі, де планує рости в професійній
сфері здобувач, робить запит до колегії адвокатів за
місцем його стажування, які мають за два місяці скласти
досить повний й ретельний відгук щодо діяльності цієї
людини, де враховуються як раз її особисті якості. Окрім
того, є досить широкий перелік умов, за яких адвокат
не може здійснювати свою професійну діяльність – і
вони стосуються як здобувачів, так і заслужених діячів
юридичної сфери. Тут ми перелічимо лише деякі з умов,
які є перепонами в професійній діяльності: (1) втрата
основних громадянських прав в зв’язку із рішенням
конституційного суду; (2) офіційна заборона займати
громадські посади; (3) виключення з адвокатури;
(4) звільнення з правоохоронних органів за рішенням
дисциплінарного суду; (5) здійснення вчинку, який є
негідним адвокатського статусу; (6) боротьба проти
наявного суспільного устрою незаконним чином;
(7) втрата здатності виконувати свої професійні
обов’язки на тривалий термін через фізичні вади чи
духовну слабкість; (8) наявність подвійного життя чи
додаткової діяльності, що є несумісною із професією
адвоката; (9) обмеження щодо права розпоряджатися
своїм майном і т.і.
Якщо звернутися до викликів вже початку ХХІ сто
ліття, то голова Федеральної палати адвокатів Німеч
чини Вероніка Хоррер відзначає максимальну бюрокра
тизацію і юридизацію всіх сфер людського життя,
що, з одного боку, підштовхує правничу професію
до все більшої спеціалізації, а з іншого – не дозволяє
ігнорувати процеси європеїзації та інтернаціоналізації,
що веде до впорядкування та зведення до єдиної
системи кодексів та норм, якими керуються адвокати на
території всього Європейського Союзу [1, с. 4]. Закон
про здійснення діяльності європейськими адвокатами
в Німеччині (Die Einzelheiten ergeben sich aus dem
Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in
Deutschland (EuRAG) 09.03.2000 р.) досить скрупульозно
регламентує умови здійснення фахової діяльності
адвокатами ЄС на території Німеччини [див.: 5].
Директиви, на які спирається EuRAG за згодою країн–
членів Євросоюзу, імплементуються у внутрішнє дер
жавне право, і таким чином правове регулювання цих
країн є сутнісно близьким за формулюваннями до
німецького закону EuRAG.
Окрім викликів інтернаціонального характеру,
німецьке законодавство намагається уникнути етичних
суперечностей у вирішенні недоброчесності адвокатів
у межах одного «цеху». З цією метою були створені
спеціалізовані суди, які входять у юрисдикцію лише
місцевих державних органів юстиції, і за рахунок своєї
незалежності від адвокатської спільноти виносять
рішення щодо дисциплінарної відповідальності пред
ставників цієї професії. «Суди честі» (а саме таку
назву отримали ці інстанції серед широкого загалу)
також включають у свою ієрархію спеціальні судові
палати при вищому суді кожного регіону та сенат зі
справ адвокатури, який підпорядковується і Вищому
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Федеральному суду. Важливим моментом, який
експлікує ставлення соціуму до таких дисциплінарних
інстанцій є те, що назначені міністерством юстиції
члени «Суду честі» чотири роки працюють на
громадських засадах і всі справи розглядаються лише
колегіально повним складом Суду. Вироки щодо справ
адвокатів носять досить серйозний характер, адже
окрім догани та штрафу на чималу суму відносно
середньостатистичного заробітку юриста колегія
може накласти заборону на адвокатську діяльність
для звинуваченого від одного до пяти років (що
залежить від специфікації діяльності адвоката) або
взагалі виключити його з адвокатури. Апеляцію
щодо подібного жорсткого вироку розглядає як
спеціальна судова палата, членами якої є як судді,
так і висококваліфіковані адвокати з багаторічною
практикою і бездоганною репутацією. Тим не менш,
і ця палата не є цілком самостійною, адже кожен її
вирок перевіряється на доброчесність і відсутність
упередженості сенатом зі справ адвокатури.
Ще одним аспектом підвалин етики правничої
діяльності є адвокатська таємниця, щодо якої Німеч
чина досить послідовно відстоює жорстку позицію
абсолютного збереження таємниці в межах «адвокат–
клієнт». Навіть за умов звинувачення у приналежності
до терористичної організації (п.2 ст.148 Strafprozes
sordnung – StPO [див.: 7]) обмеження можливості
переписки клієнта з адвокатом не можна вважати
виключенням з цього принципу, оскільки «пошта для
адвоката» без згоди клієнта не може бути віддана
на інспекцію судді (тим не менш, якщо такої згоди
клієнт не дає, то пошта не передається адвокату і
підлягає утилізації, хоча й без розкриття наявної там
інформації). Таким чином, особиста переписка між
адвокатом і клієнтом ні за яких умов не може бути
розкритою правоохоронними органами. Суддя ж, який
є відповідальним за інспекцію переписки подібного
підсудного, має цілий список вимог до цієї діяльності:
він не може вести слідство навіть за дорученням і не
може розголошувати слідству будь–яку інформацію,
яка стала йому відомою з цих листів. Як бачимо,
навіть клієнт, якому інкриміновано звинувачення у
важкому злочині, на думку німецьких правників, має
право на довірені стосунки зі своїм адвокатом, у які
держава може втручатися лише в ролі «спостерігача»
з максимально обмеженими функціями та засобами
впливу. Подібний стан справ, який не є характерним
для інших країн ЄС, був предметом розгляду в
Європейському суді з прав людини [див.: 4], де було
винесено рішення, що навіть за умов загрози тероризму
й права держави на гарантію захисту для своїх громадян
від нього, втручання в особисту переписку клієнта з
адвокатом може мати лише дуже обмежений характер, а
усне спілкування взагалі не може бути регламентованим
жодним чином і має відбуватись вільно, без втручання
у довірливі стосунки цих суб’єктів права. Незаконне ж
втручання в адвокатську таємницю, або ж втручання без
достатніх підстав, має передбачати відповідальність, що
наразі і є відображеним у кримінальному законодавстві
Німеччини. Крайнім прикладом подібного ставлення
німецького суспільства до інституту адвокатської
таємниці може слугувати наступна історія. Сімейний
адвокат з досвідом роботи у кілька десятиліть і чудо
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вою репутацією Фріц Штейнакер вирішив вберегти
таємницю місцезнаходження свого клієнта навіть за
умов, коли він знав, що той розшукується правоохо
ронними органами зі здійснення особливо важких
злочинів. А саме, клієнт Аріберт Хейм до 2012 року
знаходився в міжнародному розшуку, оскільки цей
австрійський і німецький лікар був військовим
злочинецем, відомим під прізвиськом «Доктор Смерть».
Містер Хейм вивчав медицину і вже займався медичною
практикою на момент вступу добровольцем до лав СС,
тому під час Другої світової його було розподілено
до концентраційного табору у Маутхаузені, де він і
отримав своє прізвисько за «медичні експерименти» на
полонених. Основними його «пацієнтами» були жінки,
над якими він проводив досліди: проведення операцій
без наркозу, що мало виявити граничні можливості тіла
людини щодо перенесення болю, введення ін’єкцій
бензину, води чи отрути прямо в серце «пацієнта»
для вивчення наслідків подібних дій. Аріберта Хейма
не змогли поставити перед слідством по закінченню
війни, оскільки він зміг досить вдало сховатись у Каїрі,
як пізніше стало відомо слідству, і підтримував звідти
зв’язок із своїми рідними і адвокатом [див. докладніше:
6, s. 291]. За допомогою останнього він навіть робив
запити до налогового управління ФРГ, оскільки
частина його коштів все ще була на батьківщині. Тим
не менш, коли ця інформація стала відома слідчим,
його адвокат Фріц Штейнакер – єдина людина, яка
знала дійсне місцезнаходження злочинця, – відмовився
надавати будь–яку інформацію, посилаючись на право
«адвокатської таємниці» і запевняючи, що це порушить
таємницю контракту між клієнтом та адвокатом,
яка є гарантованою німецьким законодавством. Що
найбільш важливо в цій історії – Фріц Штейнакер не
був засуджений адвокатською спільнотою Німеччини,
більше того – його дії були визнані як правомірні і
такі, що заслуговують на повагу і є гідними професії
адвоката. Таким чином, можемо зробити висновок, що
німецькі законотворці досить послідовно підтримують
ідею збереження абсолютної адвокатської таємниці в
повному значенні цього слова.
Тут важливим є також не лише ставлення на рівні
соціуму до подібного трактування обов’язків адвоката,
але і самої «бюрократичної машини», яка встановлює
«правила гри» у такому соціумі. Тому, на нашу думку
є доречним ще один приклад щодо засад адвокатської
етики в сучасній Німеччині, який проілюструє, що
навіть влада не є «деміургом» щодо концептуалізації
етичних принципів діяльності юриста, і тут більш
важливу роль відіграє вільне суспільне утворення
Федеральна палата Адвокатів Німеччини. Під час
реформи кримінально–процесуального законодавства
був доданий параграф 160а StPO, який ввів досить
суперечливий розподіл між адвокатами, – на захисників
у кримінальних справах та всіх інших. Питання
етичності такого розподілу стало ще більш актуальним,
коли виявилось, що це було здійснено з метою
узаконення щодо першої «касти» адвокатів проведення
слідчих дій особливого характеру, наприклад, прослу
ховування телефону. Професійна спільнота відразу
відмітила, що це породжує неузгодженість в зако
нодавстві країни, адже суперечить гарантованому з
Основним законом Німеччини принципу довірливих
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відносин між адвокатом і клієнтом. Відповідно до
цієї ситуації був утворений рух, який виступав за
усунення незаконної диференціації в межах професії,
а Федеральна палата адвокатів виступила з офіційною
заявою і розробкою проекту закону про укріплення
захисту довірливих відносин у кримінальному процесі,
що передбачає усунення штучного поділу. Міністерство
юстиції та уряд затвердили цей законопроект, і
починаючи з 2010 року це етичне непорозуміння було
усунено. Цікаво, що одним з аргументів адвокатської
спілки було те, що на ранній стадії роботи між клієнтом
та адвокатом досить часто важко відразу визначити –
чи буде ця справа громадською чи кримінальною,
характер та порядок провадження багато в чому
залежать від супроводжуючих зовнішніх обставин, а
не від жорсткої законодавчої регламентації. З огляду
на це, прослуховування розмов клієнта і адвоката
цілком може стати поза законом в кожній конкретній
ситуації, а отже – порушує адвокатську таємницю,
одну з невід’ємних складових громадських прав
і свобод.
Тим не менш, варто сказати про ряд умов, за яких у
Німеччині адвокат має право на розкриття професійної
таємниці між ним та клієнтом:
– якщо інформація стає загальнодоступною й офі
ційно опублікованою (наприклад, в державному реєстрі
чи в пресі);
– якщо клієнт оскаржує в судовому порядку розмір
гонорару адвоката;
– в разі кримінального судового розгляду щодо
адвоката.
У 2010 році на конгресі адвокатів обговорювалась
ще одна умова – звільнення самим клієнтом адвоката
від необхідності зберігати таємницю. Однак, аналіз
подібних ситуацій виявив, що така практика наносить
переважно шкоду, як клієнту, так і самому адвокату,
який в разі свідчень про наявну інформацію може
нанести шкоду не лише клієнту, але і третім особам.
Як пише М. М. Погорецький, відносно адвокатів діє
також імунітет свідка, що поширюється не тільки на
відмову від дачі показань, але й на неповідомлення
про злочин, який готується. В основі імунітету свідка
закладена не заборона адвоката свідчити, а його право
відмовитися від дачі показань в якості свідка [див.: 2,
с. 255–260].
Можемо лише підсумувати, що подібні дослідження
досвіду імплементації етичних засад в адвокатську
діяльність Німеччини можуть сприяти підготовці нової
правової бази для українського законодавства у відповід
ному європейському ключі.
Список використаних джерел
1. Доклад исполнительного директора ФПА Германии
Вероники Хоррер на Круглом столе на тему «Специализация
адвокатов» с участием представителей Федеральной палаты
адвокатов Германии и Федеральной палаты адвокатов Российской
Федерации. 03.12.2015 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://fparf.ru/documents/doc/Spezialisierung%20der%20RA_
Russisch%20(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%
BE%D0%B4).pdf
2. Погорецький М. М. Кримінальні процесуальні гарантії
адвокатської таємниці за законодавством ФРН та Франції /
М. М. Погорецький // Форум права. – 2015. – №1. – С.255–260.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/
FP_index.htm_2015_1_43.pdf

240

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

3. Федеральне Положення про адвокатуру. Дата складання:
01.08.1959 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unba.org.
ua/assets/uploads/legislations/pologennya/bundesrechtsanwaltsordnung–
ukr.pdf.
4. Erdem v. Germany, №38321/97, §46, ECHR 2001–VII.
The European Court of Human Rights. – Strasburg, 5 July 2001.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.legal–tools.
org/doc/4a2597/pdf/
5. Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte
in Deutschland (EuRAG) [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.gesetze–im–internet.de/bundesrecht/eurag/
gesamt.pdf.
6. KZ–Arzt Aribert Heim ist schon lange tot // Welt online. 4.
Februar 2009 (Abgerufen am 4. Juli 2011). – Siehe auch Klemp, KZ–
Arzt, S.291ff. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.
welt.de/politik/article3149022/KZ–Arzt–Aribert–Heim–ist–schon–
lange–tot.html
7. Strafprozeßordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), die zuletzt durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2442) geändert worden ist.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.gesetze–im–
internet.de/stpo/StPO.pdf

References
1. Doklad ispolnitel’nogo direktora FPA Germanii Veroniki
Horrer na Kruglom stole na temu «Specializacija advokatov» s
uchastiem predstavitelej Federal’noj palaty advokatov Germanii i
Federal’noj palaty advokatov Rossijskoj Federacii. 03.12.2015 g.
[Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://fparf.ru/documents/doc/
Spezialisierung%20der%20RA_Russisch%20(%D0%BF%D0%B5%D
1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4).pdf
2. Pogorec’kyj M. M. Kryminal’ni procesual’ni garantii’
advokats’koi’ tajemnyci za zakonodavstvom FRN ta Francii’ /
M. M. Pogorec’kyj // Forum prava. – 2015. – №1. – S.255–260.
[Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/jpdf/FP_
index.htm_2015_1_43.pdf
3. Federal’ne Polozhennja pro advokaturu. Data skladannja:
01.08.1959 r. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://unba.org.
ua/assets/uploads/legislations/pologennya/bundesrechtsanwaltsordnung–
ukr.pdf.
4. Erdem v. Germany, №38321/97, §46, ECHR 2001–VII.
The European Court of Human Rights. – Strasburg, 5 July 2001.
[Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.legal–tools.org/
doc/4a2597/pdf/
5. Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in
Deutschland (EuRAG) [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://
www.gesetze–im–internet.de/bundesrecht/eurag/gesamt.pdf.
6. KZ–Arzt Aribert Heim ist schon lange tot // Welt online.
4. Februar 2009 (Abgerufen am 4. Juli 2011). – Siehe auch Klemp,
KZ–Arzt, S.291ff. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://
www.welt.de/politik/article3149022/KZ–Arzt–Aribert–Heim–ist–
schon–lange–tot.html
7. Strafprozeßordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), die zuletzt durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2442) geändert worden ist.
[Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.gesetze–im–
internet.de/stpo/StPO.pdf
Tkachenko K. O., post–graduate student,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(Ukraine, Kyiv), ms.katerina@ukr.net
Advocacy ethics principles in modern Germany
The paper is devoted to the study of the formation of advocacy ethics principles
within modern Germany, namely the conceptualization of principles and norms,
the functioning of the legal profession and its attitude and principles in the society.
The author emphasizes that the seriousness of society’s attitude to this issue is a
«litmus test», which reflects the quality of developing ethical standards for the legal
profession, and thus explains the level of maturity of this profession. The article
analyzes the provisions of the main documents regulating the duties of the lawyer, the
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Ідеологія пуританізму
як підґрунтя філософії прагматизму

США

Вперше в українській філософії аналізується проблема ідеології пуританізму
у сенсі її світоглядного впливу на становлення філософії США. Розглянуто
формування світогляду та соціальну реальність, яка структурувалася на тлі
релігійно–утопічних уявлень. Мета статті – дослідити пуританізм та виявити
його вплив на формування філософії прагматизму в США. Раннє американське
суспільство розвивалося у рамках жорсткої релігійної ідеології та правил, що
вимагали беззастережного їх дотримання. Соціальний розвиток відбувався під
знаком утопічної мрії побудувати Царство Боже на землі. Система управління
та світоглядні орієнтації ґрунтувалися на уніфікації життєвого укладу,
догматизації ідеології та духовних устремлінь. Період панування ідеологем
пуританізму проходив на тлі зародження незалежних політичних громад, що
обумовлювало поступову втрату владою її клерикального характеру. Перехід
філософських роздумів від догматизму до скептицизму, від теологізму до
експерименталізму посприяло розвитку філософії прагматизму.
Ключові слова: ідеологія, прагматизм, пуританізм, утопія, філософія
США.

Особливість американського прагматизму як панівної
світоглядно–культурної установки країни, що сьогодні
справляє глобальний вплив на характер світової еконо
міки, структурування політичних і правових систем
(особливо по відношенню до дуже строкатого шерегу
«нових демократій»), полягає не стільки в специфіці
структури компендіуму його ідеологем, скільки в особ
ливостях культурно–історичних процесів, обумовлених
самим фактом появи першопоселенців у Новій Англії в
першій половині XVII століття, причинами, що привели
до їх появи, і конкретно–історичною реальністю, яка
розпочала складатися, структуруватися на тлі їхніх
релігійно–утопічних уявлень.
Аналіз наукових досліджень і публікацій. В області
інтелектуальних філософських роздумів внесок амери
канської науки обмежується однією, але надзвичайно
продуктивною, ідеєю. В американській філософській
літературі вона характеризується як «ідея про ідеї»
(idea about ideas) [1, с. 18] і носить назву «прагматизм».
Прагматизм, який за загальним визнанням є єдиною
американською школою філософської думки, виник
лише наприкінці ХІХ століття. Однак коріння його
концепцій в історії американської філософії значно
глибше ХІХ століття. Поняття «американська філо
софія» за визначенням повинно включати перш за
все філософські роботи, представлені американцями
у географічних межах Сполучених Штатів, але
насправді це не зовсім так. Багато філософів, яких
відносять до американської школи, жили і творили
в інших країнах або ж не належали до корінних
американців. Наприклад, Альфред Норт Уайтхед, як і
багато американських філософів ХХ століття, прибув
до Сполучених Штатів вже досить сформованим
науковцем, а Джордж Сантаяна прожив більшу частину
життя поза межами США. Поняття «американська
філософія» застосовували, розглядаючи проблеми,
характерні виключно для американської інтелектуальної
культури. Філософії США властиві традиційні сфери
філософських рефлексій, як, наприклад метафізика, епіс
темологія, аксіологія, що ніяк не виділяє американську
філософію із загальної канви філософського знання.
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У науковій літературі зазначається особливий інтерес
філософів США до взаємозв’язку теорії і практики, до
співвідношення досвіду і суспільства, але і ці теми не
відображають принципово американську специфіку
філософії, оскільки подібні проблеми обговорюються у
філософії з часів Стародавньої Греції. Певну відмінність
можна побачити у тому, що американці заявили про
себе як філософів набагато пізніше інших країн, чим
викликали подив і певний скепсис в Європі [2].
В українській філософській думці ще недостатньо
висвітлена філософія США. Дослідженням філософії
прагматизму та неопрагматизму займаються Є. Атраш
кевич, Г. Вдовина, В. Жарких, Т. Розова, С. Кравченко
[3; 4; 5; 6].
Мета статті – дослідити пуританізм, його нові
диференційні ознаки у рамках нових культурних
практик першопереселенців США та виявити його
вплив на формування філософії прагматизму в США.
Мета і завдання дослідження обумовили застосування
методології, яка допомогла розкрити проблематику,
вивчати об’єкт і конкретизувати зміст предмета дослід
ження. Базовими методами дослідження є культурно–
історичний метод і метод соціокультурного аналізу, які
використовувалися при розгляді історичних передумов
складання світоглядної основи американського суспіль
ства та її впливу на первинну структуру філософської
культури США.
Історично особливість американського філософсь
кого світогляду виявляється у тому, що з самого початку
свого виникнення американське суспільство розвивалося
у рамках жорсткої релігійної ідеології, яка насаджувала
культуру повчального характеру і правила, що вима
гали беззастережного їх дотримання. Інтелектуальний
і духовний розвиток раннього періоду американської
історії був продовженням соціальних суперечностей, які
змусили групу релігійних дисидентів покинути Старий
Світ. Такий розвиток відбувався під знаком ілюзорної
утопічної мрії втілити на новому місці ідеї громадського
порядку у тому вигляді, як вони представлені в текстах
Старого і Нового Завіту. Інтелектуальні пошуки у період
ранньої історії США сконцентровані на спробах втілити
біблійне уявлення про праведне життя і принципи
організації соціальних відносин у реаліях незнайомої
дійсності. Створені системи управління та світоглядні
орієнтації ґрунтувалися на уніфікації та стандартизації
життєвого укладу, догматизації ідеології та духовних
устремлінь. Разом з тим неухильне дотримання біблій
них догматів не запобігає появі інакомислення і
неортодоксального тлумачення біблійного канону, адже
спочатку американські колонії не були однорідним,
об’єднаним суспільством. Американські інтелектуальні
діячі, наставляючи парафіян у відповідності із Святим
Письмом, міркували про принципи устрою церкви
і її об’єднуючої суспільної ролі. Вони засновували
свої філософські теорії, рухи, школи та традиції на
переконанні в сакраментальному сенсі історичної місії
переселенців, часто–густо розвиваючи свої теорії в
різних напрямках. Загальною вихідною філософською
позицією було переконання у тому, що їм призначено
виконати особливу місію, для виконання якої серед всіх
інших Господь обрав саме їх. Однак, протиріччя в тлума
ченні Святого писання і методів здійснення його канонів
часто викликали запеклі суперечки між представниками
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конкуруючих конфесійних груп. Протягом всієї
історії США різні практичні інтереси та філософські
проблеми то виступали на перший план, то втрачали
свою значимість. У ХVII–XVIII століттях, коли стан
роз’єднаності та ізольованості північноамериканських
колоній увійшов у протиріччя з практичними інте
ресами, а в незаперечному догматизмі пуританського
світогляду стала наростати внутрішня криза, головна
увага приділялася філософсько–релігійному осмисленню
питань структури організації та правового регулювання
суспільного життя і порядку. У наступні історичні
періоди, коли Нова Англія переживала процеси
Великого Пробудження, першорядне значення набули
дискусії про силу розуму, що пізнає світ. Наукове
пізнання у кінцевому підсумку визнавалося пізнанням
бога, який своїм творчим інтелектом підтримує буття
всесвіту [7, с. 21]. З виникненням прагматичного
спрямування у філософській думці США змінюються
вихідні позиції розуміння процесів світового розвитку.
В якості головного постулату пропонується ідея
плюралізму й пластичності різноманітних і нестійких
процесів, пояснення й усвідомлення сутності яких
можливе лише на підставі вивчення їх взаємодії і
значущості в антропоцентричному вимірі. У такому
контексті пріоритетного значення отримав персонально–
психологічний підхід, у контексті якого людині пропо
нувалося право зробити вибір і прийняти рішення, що
приводить до дії і приносить найбільше задоволення.
Ця концепція викликала рішучу критику в європейській
філософській школі, представники якої відзначали
невизначеність смислової і вербальної структури, її
термінології і розпливчастість ідей. Аналіз структури
і семантики природної мови, спроба структурувати їх
основні автентичні характеристики, були головною
темою філософських дискусій протягом більшої
частини ХХ століття. Глибинні семантичні особливості
і своєрідність фразеології вербальних виразів були
визнані суттєво значущими у формуванні філософії
соціальних реалій. У рамках цього руху з’явилися такі
поняття як «лінгвістичний поворот», «потік свідомості»
та безліч теорій у різних областях людського досвіду.
Ці проблеми фактично не порушувалися раніше, та
й у наші дні інтерес до них значно модифікувався.
Відношення між філософією і релігією, що представ
ляли головний привід для гарячих, іноді небезпечних
суперечок у ранній період формування американської
філософської традиції, втратили своє пріоритетне
значення у ХХ сторіччі. Починаючи з кінця Другої
Світової війни, інтелектуальні дискусії у США концент
руються переважно на проблемах філософського
осмислення правових та законодавчих концепцій,
адекватних сучасному стану американської дійсності.
Однак, незважаючи на відсутність легко помітних
відмінних рис, за якими можна було б її ідентифікувати,
американська філософія відображає і створює колек
тивну американську ідентичність у процесі всієї історії
нації. Її головна відмінність, як визначав У. Джеймс,
полягає у тому, що, починаючи з кінця ХІХ сторіччя в
американській філософії змістився фокус рефлексій.
Пріоритетною темою і центральним предметом
обговорення стала людина у всій гамі її практичних
дій і духовних станів. Історичний розвиток США,
кристалізація і диференціація американської духовної

242

Гілея

культури виразилися у своєрідності її інтелектуальних
обрисів, методів, змісту, предмета і стилю дослідження і,
головне, принципів оцінки отриманих результатів.
Становлення філософії США як самостійної галузі
знання було складним і неоднозначним. Серед сучасних
американських філософів існує думка про те, що амери
канська інтелектуальна історія починається з робіт
Ч. С. Пірса і У. Джеймса [8, с. 49]. До появи теорії
прагматизму, запропонованої У. Джеймсом на підставі
концепцій, розроблених спільно з Пірсом в дискусіях
Метафізичного Клубу, філософія в Американських
Штатах становила частину світогляду, що спирається
на релігійну першооснову. Основною метою інтелек
туальних зусиль перших переселенців було встанов
лення суворих ідеологічних та правових відносин у
відповідності з вказівками Старого Завіту. Дійсно,
Пірс і Джеймс сприяли інституціалізації наукового
статусу філософії і надали їй яскраво вираженого
американського колориту. Творці прагматизму змістили
фокус філософських інтересів. В їх інтерпретації
філософія багато у чому втратила свій рефлексивно
абстрактний характер, властивий європейській традиції.
Це було причиною недовірливого і різко критичного
ставлення до концепцій, і особливо до стилю, прагма
тизму в Європі [9, с. 51]. Філософія, як окремий
предмет, не входила у програму університетів США
до появи робіт Пірса і Джеймса. Початкову дату
історії філософії США хронологічно визначають
досить точно – 1620 рік. У 1620 році вітрильне судно
«Мейфлауер» доставило першу групу переселенців,
змушених емігрувати зі Старого Світу з релігійних
міркувань. Цю групу, відому як Отці Пілігрими
(Pilgrim Fathers), об’єднувала і вела мета організувати
суспільство однодумців, які будуть вести праведне
життя, слідуючи біблійним канонам. Їх заповітною
мрією було побудувати «місто на пагорбі», яке, згідно
їх планам, очікуванням і надіям, буде служити маяком
для всього світу. Вони засновували цей намір на двох
стародавніх релігійно–філософських традиціях. Перша
була пов’язана з поняттям суспільного договору,
божественного посередника між Богом і Адамом,
обґрунтованого у Старому Завіті і відомого з біблійних
часів. Друга ґрунтувалася на вірі у біблійний заповіт
про «землю обітовану». Вони вірили, що переселення
у Новий Світ є не випадковою подією, а є символом
божественної благодаті. Їхня щира віра ґрунтувалася
на тому, що договір можливий не тільки між Богом і
людиною, але й між людьми. Договір, який уклали між
собою переселенці, відомий як Угода на Мейфлауер
(Mayflower Compact) [10]. В американській теоретичній
літературі він визнається першим правовим документом,
що регулює і направляє життя переселенців. Він являє
собою угоду про формування уряду, створеного за
участю всіх членів спільноти, які згодні вважати, що
авторитет уряду і його розпорядження є обов’язковими
для всіх членів суспільства. Складання угоди на
«Мейфлауер» було викликане необхідністю запобігти
можливому хаосу і безладдю. Це була соціальна угода,
прийнята на мажоритарній основі, для того, щоб
визначити початкові соціальні умови, необхідні для
виживання. На думку її укладачів, згода і добровільне
виконання всіх зобов’язань створить необхідну гармонію
і рівновагу у суспільстві. Написана рукою У. Бредфорда,
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ця угода вважається першою Конституцією Америки,
хоча юридично вона не мала фундаментальної
основи, визначальної структури уряду і органів, що
регулюють суспільні відносини. Її значення вбачають
у тому, що у ній чітко виражена думка про те, що
легітимність уряду має ґрунтуватися на згоді тих,
ким цей уряд керує. В американській дослідницькій
літературі поширене твердження, що Угода має
принципове значення для майбутнього обґрунтування
демократичних інститутів США. У ньому виявляли
«зародки американського самоврядування», «дух добро
вільного об’єднання», «дух демократії» [11, с. 96].
Однак ця оцінка не є загальновизнаною і критикується
багатьма дослідниками. Зокрема, у результаті ретельного
аналізу стилістичних особливостей вербального вира
ження й риторики ХІХ сторіччя, а також соціальної
суті цього документу, ця точка зору заперечується
Г. С. Коммаджером [12, с. 15–16]. Він бачив в Угоді не
прообраз конституції, а поширення звичайного для того
часу церковного ковенанта на сферу цивільних відносин,
що виникли у зв’язку з висадкою Отців–Пілігримів на
північноамериканський берег.
Історію філософії США умовно поділяють на
два неоднорідних періоди. Кожен з них у свою
чергу розпадається на окремі періоди, відповідно до
домінуючої форми філософської діяльності. Перший
період – рання американська філософія – охоплює всі
форми філософської діяльності у північноамериканських
колоніях Великобританії, а потім у Сполучених Штатах
Америки аж до Громадянської війни між Північчю і
Півднем (1861–1865) і оформлення американського
прагматизму в останній чверті ХІХ сторіччя [13;
14]. Історія ранньої американської філософії умовно
поділяється на: період пуританізму, вплив якого охоплює
приблизно півтора століття, починаючи з 1620 року,
і характеризується сукупністю кальвіністських течій,
що складали основу ідеології перших переселенців;
період просвітництва, що почався у другій половині
ХVІІІ століття, протягом якого антиклерикальні тен
денції вільнодумства підготували ідейну і філософську
основу американської революції 1776 року; період
романтизму, який в американській інтерпретації відомий
під ім’ям трансценденталізм [15, с. 16].
Щодо хронології другого періоду існують деякі
розбіжності. Справа у тому, що перші публікації, які
згодом отримали статус власне американської філо
софії і увійшли в історію в якості канонічного тексту
прагматизму, з’явилися в 1877–1878 роках, коли журнал
«Popular Science Monthly» надрукував дві статті
Ч. С. Пірса, озаглавлені «Закріплення вірування» і « Як
зробити наші ідеї ясними». Однак наукове визнання
як повноправна автентична філософська школа ця
теорія отримала не раніше 1907 року, коли У. Джеймс
опублікував свої лекції про прагматизм [16]. Ця
публікація знаменує початок «золотого століття»
американської філософії. Ідеї цієї філософської школи
послужили джерелом і стимулом розвитку інноваційних
підходів у різних галузях людського досвіду. Багато
авторитетних авторів та енциклопедичних видань
визнають появу прагматизму початком американської
філософії, у постулатах якої пропонується і розви
вається теорія, заснована на реаліях американської
соціокультурної дійсності.
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 124

У перший період, який також називають «бронзовим
століттям» американської філософії, відбувався процес
ідеологічного, політичного і матеріального становлення
американського суспільства. Облаштування життя у
Новому Світі вимагало не тільки адаптації у незвич
них кліматичних та природних умовах, а й досить
складно було прийняти і зрозуміти культуру населення,
представленого різними племенами. Не менші труднощі
були пов’язані з об’єднанням людей, відірваних від
свого звичайного життя і звичного спілкування. Амери
канська філософія впродовж всього першого періоду
концентрувалася на практичних проблемах правового
характеру. Інтелектуальні і духовні шукання являли
собою ідейний рух, пронизаний теологічної міфологією
християнського месіанства. Він був не стільки науко
вим, систематичним дослідженням проблем реального
досвіду і шляхів їх усвідомлення, скільки політичною,
літературною, правовою, моральною і, перш за все,
релігійною діяльністю конкретно прикладної спрямо
ваності. Ранні американські філософи не мали ясних
і розроблених уявлень про предмет філософії та
застосовували це поняття для позначення різних видів
духовно–практичної діяльності, включаючи навіть
економіку. У процесі свого становлення і розвитку
американське суспільство зіткнулося з величезними
труднощами як духовного, так і матеріального та
фізичного характеру, які часто складали загрозу самому
існуванню американських колоній у Новому Світі. У
формуванні структури американської національної
філософської свідомості великий вплив мали конкретно
практичні проблеми виживання. Необхідність подолання
щоденних перешкод і труднощів вимагала рішень,
в яких творіння абстрактного філософствування, за
винятком обґрунтування божественної присутності у
всіх випробуваннях, не знайшли свого втілення.
Таким чином, ранній період виникнення амери
канської філософської думки не носив рефлексивного,
специфічно філософського характеру, властивого євро
пейській філософській традиції. Це була епоха форму
вання філософського самоосягнення в умовах і в
контексті домінуючих релігійних догм на тлі сукупності
близьких і взаємопов’язаних процесів, визначених
історичними особливостями практичної реальності.
Реальне життя вимагало негайних практичних рішень,
що не залишало часу для створення оригінальних філо
софських теорій, відмінних від класичної європейської
філософської думки.
Фактично протягом більшої частини раннього
періоду єдиною першоосновою і джерелом філософсь
ких роздумів в американській духовній культурі було
Святе Письмо, зокрема Старий Завіт, хоча загальний
рівень культури першопереселенців був досить високий.
Більшість з них мали університетську освіту, юридичну
чи релігійну, їх світогляд формувався в умовах духовної
європейської культури ХVI століття [17]. Найбільш
яскравим відображенням найпрогресивнішої частини
Англії за критеріями інтелектуального розвитку та
промислової активності були нові колоністи Масса
чусетської затоки, Нью–Хейвен, Коннектикут. Історичні
параметри інтелектуальної історії США цього періоду
включають плеяду непересічних мислителів, які поєд
нували енциклопедичну освіченість і обізнаність у
новітніх досягненнях європейської філософії й теології
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з тверезим і практичним ставленням до дійсності. Вже
через шість років після заснування Бостона у 1636 році
тут заклали перший американський університет –
Гарвардський коледж.
Незважаючи на релігійну ортодоксальність, першо
переселенці у значній мірі перебували під впливом
утопічних творів Френсіса Бекона, особливо його книги
«Нова Атлантида», виданої посмертно в 1627 році
[18, с. 23]. Як і в утопії Бекона, в Новій Англії високо
цінувалися практичні знання, вченість, широка
освіченість. До середини ХVII століття в Массачусетсі
та інших частинах Нової Англії було прийнято
низку постанов щодо обов’язкової середньої освіти
й відповідальності батьків за освіту своїх дітей [19,
с. 47]. Практично кожен житель повинен був вміти не
тільки читати, але й розбиратися в принципах віри, в
особливостях суспільного життя [20, с. 85]. (Щоправда,
згодом, через неконтрольовану імміграцію, життєві
ситуації й потреби змістили інтелектуальні та духовні
інтереси, у результаті чого традиційні європейські
програми навчання змінилися й культурно–освітній
рівень середньостатистичного американця значно
впав. Це дало привід Т. Джефферсону в листі Джону
Адамсу, написаному в 1814 році, нарікати на поширення
неосвіченості серед молоді, що не бажала витрачати
час і сили на отримання знань). Незважаючи на
високий освітній рівень, ранні переселенці зіткнулися
з умовами, адаптуватися до яких потрібно було,
ґрунтуючись не тільки на університетських знаннях.
Безпосередні життєві інтереси цих людей лежали
поза власне академічною та філософською сферами.
Їхня інтелектуальна діяльність спрямовувалася на
адаптацію біблійних установ до реалій політичних і
правових потреб, створення державних форм правління.
Визнаючи значимість теоретичного знання, вони ще
більше цінували вміння застосовувати ці знання у
практичній діяльності. Їхній світогляд фундувався на
інтерпретації Старого Завіту – головним чином тому,
що у ньому вони знаходили обґрунтування суворих
моральних принципів, що складали пріоритетні умови
їхнього уявлення про праведне життя, а також про
формування державності на нових землях. Пуританські
автори були насамперед теологами, проповідниками,
просвітителями, державними та релігійними діячами. На
новому, незнайомому місці вони шукали підтвердження
філософсько–провіденціального тлумачення своєї місії у
Новому Світі як у духовному, так і у практичному житті.
Непохитним переконанням пуритан була віра у те, що
Біблія написана самим Богом, за кожним біблійним
рядком стоять конкретні факти, що підтверджують
істинність і символ віри. Представлена у ній картина
світу достовірна і всеосяжна, тому кожному епізоду
у своєму реальному житті вони шукали і знаходили
символічне підтвердження у Біблії. Наукові відкриття
й теорії визнавалися вірними лише за умови, що
вони узгоджуються з фактами, освяченими біблійною
традицією. В іншому випадку знайдені наукою дані
вважалися або помилковими, або гріховними [11,
с. 21]. Порятунок, позбавлення ж від гріха можливо
лише в рамках милосердя Бога, який сам вирішує, кого
простити, а кого карати. Формувалася загальна атмо
сфера безвиході й безглуздості людських спроб ство
рити або змінити свою долю і переконати Всевишнього
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у своїй праведності. З одного боку, такий світогляд
призводив до пригнічення особистості, але з іншого –
зміцнював дух людини в її непокорі і бажанні активно
діяти у відповідності до потребам її земного життя.
Американська філософія раннього періоду не пре
тендувала на роль абстрактної теоретичної дисципліни,
в усякому разі в традиційному європейському розумінні.
Однак філософська рефлексія, заснована на прові
денціалістських і символічних засадах, відображала
і направляла життя пуритан. Її роль виявлялася у її
початковій якості служити наставницею і ментором
праведного життя. Поряд з очевидною тенденцією
тотальної теократизації суспільного життя в діяльності
пуританських теологів існували досить сильні секулярні
чинники. Практичні умови життя в Новому Світі
переконували в тому, що земна діяльність людини не
може бути повністю підпорядкованою божественному
контролю [11, с. 89]. Процес зародження незалежних
політичних громад обумовлював поступову втрату
владою її клерикального характеру; відтепер влада могла
зберегти свій престиж лише у разі врахування нею
світської точки зору.
Однак у світогляді перших переселенців світські
мотиви грали далеко не першорядну роль. Всі форми
духовної та практичної діяльності сприймалися ними
як втілення божественного приречення. Багаторічний
губернатор Нового Плімута У. Бредфорд (1620–
1647), який створив перший опис всього процесу
переселення, перетину океану й адаптації в нових
умовах, порівнює цей досвід з втечею євреїв з Єгипту
[17, с. 69]. У самому рішенні про переселення він бачив
провіденціальний сенс, а благополучне прибуття на
нові землі пояснював особливою божою благодаттю.
Він висловив свої переконання, застосувавши для
характеристики переселенців термін «пілігрим» за
аналогією з подіями, описаними в посланні апостола
Павла євреям. Переселення набуло змісту божественного
акту, здійсненого на виконання заповіту про «землю
обітовану», на якій, втілюючи божий задум, потрібно
було побудувати «град божий». У своєму творі
він доводив, що вища мета, для досягнення якої
Господь обрав пуритан, відображає одвічну боротьбу
добра і зла [21, с. 80]. Ідея протиборства добра і зла
згодом була закладена в концептуальні структури
суспільного життя переселенців. Вона ґрунтувалася
на старозавітних текстах, що описують ідеальні умови
державного устрою, встановлення життєвих принципів
і суспільних відносин. Відповідаючи настроям
пуритан, біблійний канон був джерелом і гарантією
досконалості божественного плану [22, с. 76]. У
пошуках зміцнення своєї впевненості втілити в життя
цей божественний задум вони шукали підтримки в
небесних сферах і виправдання своїм ризикованим
діям на землі. Практичні потреби реального життя
переселенців перетворили їх світогляд у цілу систему
провіденціально–міфологічних уявлень, що мали
глибоко символічний сенс. Принципи цієї системи
чітко і конкретно регламентувалися біблійним каноном,
створеним координувати як їх повсякденне життя, так і
духовні запити, поведінку і громадянські права.
Хоча в Декларації про незалежність містяться згадки
імені Творця, релігійна тема в ній не є домінуючою,
оскільки батьки–засновники рішуче висловлювалися
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за свободу совісті. До цього часу статус кальвінізму
втратив своє домінуюче становище. Однак релігійна
складова не переставала залишатися центральною
темою філософських рефлексій. Батьки–засновники
підтримували своїх колег у молитвах «нашого спільного
батька і творця людини» про захист і благословення, але
наполягали на тому, що людина, яка дорожить свободою
совісті, буде перешкоджати порушенню цієї свободи
стосовно інших. Лінія прямої спадкоємності веде від
Уїнтропа до Едвардса, Джефферсона, Емерсона та аж до
У. Джеймса і Ч. С. Пірса.
Висновки. Украй суперечлива діалектика дихотомії
догматично–ригористичного теоцентричного пурита
нізму і необхідності рахуватися з земними, або ж
«гуманістичними» чи принаймні антропоцентричними
інтересами зрештою мала своїм наслідком парадокс,
який полягав у тому, що купка мало не християнсько–
фундаменталістських общин у боротьбі за релігійно–
утопічні ідеали «міста на пагорбі» та «землі обіцяної»
за декілька століть породила в Америці найліберальнішу
(хоча б на рівні формальних декларацій) у світі
демократію, що сама стала – багато в чому ілюзорною,
але від того не менш бажано–недосяжною – утопією й
водночас практичним утіленням «вічних цінностей»
і зразків організації політико–правової та суспільно–
економічної систем, а насправді, у повній відповідності
до прагматистської установки, «вічно–мінливих»
«істин», «цінностей» і «реалій» людського буття.
Питання структури організації та правового регулю
вання суспільного життя і порядку на нових землях з
необхідністю проходили крізь призму філософсько–
релігійного осмислення, але вже на цьому етапі вони
вирішувалися через чітке усвідомлення практичної
можливості укладення договору не лише між Богом і
людиною, але й на горизонтально–суспільному рівні,
про що свідчить «Угода на «Мейфлауер»», яку вважають
першою Конституцією Америки, пронизану «духом
добровільного об’єднання», «духом демократії».
Період панування ідеологем пуританізму насамперед
кальвіністського кшталту впродовж приблизно півтора
століть після 1620 року, під час якого філософія
трактувалася як різноманіття духовно–практичної діяль
ності включно з економічним аспектом (свідченням
чого є популярність у Новій Англії «Нової Атлантиди»
Ф. Бекона, цієї високо й науково–раціоналістичної
утопії, що пропагувала прикладну вченість і прак
тичні знання, а також потужна фігура У. Пенна,
котрий поєднував у собі теоцентричне квакерство з
широкими на той час демократичними поглядами),
а правові взаємини регулювалися чимось на зразок
квазіцерковних ковенантів, проходив на тлі зародження
незалежних політичних громад, що обумовлювало
поступову втрату владою її клерикального характеру.
Ідеї просвітництва, що стали активно проникати в
колонії Нової Англії у другій половині ХVІІІ століття,
стимулювали антиклерикальні прояви вільнодумства
і зрештою підготували ідейну–філософську основу
американської революції 1776 року та необхідність
встановлення нових правил самоорганізації суспільства
вже на політико–правовому, а не на духовно–
общинному, рівні, до того ж в умовах майже повної
невизначеності щодо майбутнього молодої республіки.
Тимчасовий компроміс між клерикальним світоглядом і
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просвітницькими тенденціями був порушений спочатку
романтично–філософськими пошуками, що набули в
США форми трансценденталізму – ідеалістичної течії
кантіанського кшталту, а згодом – розповсюдженням
серед освіченої публіки дарвіністського світобачення.
Це заклало ферментні основи процесу вироблення
нової світоглядної парадигми, підсиленого й приско
реного подіями Громадянської війни 1861–1865 рр.,
що призвели до суспільного розчарування у філо
софських абстракціях або трансцендентальних ідеалах
та усвідомлення необхідності побудови нової системи
поглядів, у межах яких філософські рефлексії зале
жали б насамперед від сьогоденного, актуального
суспільного контексту. Перехід філософських роздумів
від догматизму до скептицизму, від теологізму до
експерименталізму згодом сприяв розвитку знаменитої
американської філософської школи – прагматизму, що
є, таким чином, логічним породженням усієї довгої
історії ферментації філософських ідей у Північній
Америці. Увібравши так чи інакше весь цей супереч
ливий і гетерогенний, іноді до відвертої еклектики,
філософсько–історичний досвід попередніх століть
складного бродіння американської суспільно–політичної
та суспільно–правової думки, прагматизм завжди
виявляв залежність від цієї своєрідної «пологової
травми» і давав привід звинувачувати його в непослі
довності, ігноруванні принципу системної організації
мислення, навіть профанації самого поняття філософії,
але при цьому слід враховувати, що він став законо
мірним і довгоочікуваним явищем історико–культурної
динаміки, що постійно змінювала характер американсь
кого суспільства і полягала, насамперед, у все більшому
прояві практичної установки суспільного буття.
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Деякі тенденції трактування
феномена патріотизму у сучасному
західному філософському дискурсі
Аналізуються новітні тенденції у поглядах західних філософів на
феномен патріотизму. Підкреслюється, що науковий дискурс з проблематики
розгортається навколо змістовного наповнення поняття, його концептуалізації
у соціокультурних умовах європейських та північноамериканських країн.
Звертається увага на дві групи дослідницьких інтерпретацій патріотизму
як сильного та поміркованого, а також на типи патріотизму. З’ясовується
співвідношення між патріотизмом та націоналізмом, між громадянством та
патріотизмом.
Ключові слова: патріотизм, патріотичне виховання, типи патріотизму,
науковий дискурс.

Феномен патріотизму, а відтак і патріотичного
виховання, постійно привертає увагу мислителів,
теоретиків і практиків від часів Аристотеля, Платона,
Конфуція, оскільки він відіграє важливу роль у
суспільному розвиткові будь–якої країни. За часів
Античності, зокрема у Греції та Італії, сформувалися
засади філософського розуміння явища патріотизму.
Вони базувалися на лояльності до батьківщини (тут
ми послуговуємося українським перекладом латинсь
кого терміну patria), а саме поняття патріотизму
переважно асоціювалося з лояльністю до політичного
республіканського устрою життєдіяльності громади.
Вживання на той час слова «батьківщина–patria» у
контексті патріотизму означало ні що інше, як відданість
спільним ідеалам свободи місцині проживання людей,
згуртованих у громади, котрі структурувалися у
міста. Тому, за англійською дослідницею філософом
Андреа Баумайстер (Andrea Baumeister), любити місто
означало бути готовим жертвувати своїм благополуччям
(включно зі своїм життям) заради захисту спільної
свободи [3]. Власне, у цьому полягала сутність
класичної республіканської концепції патріотизму, яка
тривалий час була домінуючою у трактуванні, зокрема і
філософами, цього феномену.
Дослідники феномена патріотизму й динаміки
дискурсу з різних його аспектів зазначають, що
довший час, починаючи з Римської республіки (508 р.
до н.е. – 27 р. н.е.) більш інтенсивно вживався термін
«патріот», який й відтворював сутність явища.
Термін же «патріотизм», за твердженням англійського
філософа Ендрю Вінсента (Andrew Vincent), автором
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статті «патріотизм» у «Новому словнику історії
ідей», до певної міри є неологізмом, що з’явився у
вісімнадцятому столітті й замінив великою мірою старий
термін «патріот». Можна погодитися з аргументацією
Е. Вінсента про те, що терміни з «ізмами–ism»
надають їм ідеологічного відтінку й вказують, на наш
погляд, на певну систему ідей, яка формує підвалини
розуміння, передусім у філософському сенсі, того
чи того явища [11]. Свого найбільшого поширення
останній у трактованому Е. Вінсентом ракурсі
набув у дев’ятнадцятому та на початку двадцятого
століть у політичній дискусії у європейських та
північноамериканських країнах. Згодом на тривалий
час цей феномен практично зник із дискурсу. Однак,
це не означало його вилучення із вжитку, йдеться про
«зникнення» із академічного контексту дискурсу.
Зацікавленість обома феноменами (патріотизм і
патріотичне виховання) особливо активізувалася у
контексті сучасних викликів, котрі рельєфно окреслили
дві конкурентні тенденції: 1) глобалізація, передусім у
етнокультурній сфері; 2) етнокультурна диференціація й
прагнення носіїв різноманітних культур й менталітетів
до збереження своєї самобутності (етногравітація).
Починаючи із кінця 1980–х років, відбувається своє
рідний ренесанс уваги до згаданих понять. На цікаву
деталь академічного дискурсу вказує згаданий нами
вище Е. Вінсент: таку увагу збудили досить таки
інтенсивні дискусії навколо проблем комунітаризму,
націоналізму, мультикультуралізму, громадянства та до_
тичних до них явищ суспільного розвитку [11]. Сучасні
дослідники патріотизму, зокрема Ігор Пріморатц,
сербський філософ і професор–емерітус Єврейського
університету у Єрусалимі, покликаючись на відомості,
вміщені у статті в «Історичному словнику з філософії
(Historical Dictionary of Philosophy)», зазначають, що ще
кілька десятиліть тому філософи не виявляли великої
зацікавленості феноменом патріотизму. Цим більше
переймалися представники інших соціогуманітарних
наук. За твердженнями І. Пріморатца, ситуація змінилася
у 1980–і роки, що, на його думку, було пов’язано
з відродженням комунітаризму, який став своєрід
ним викликом панівним позиціям індивідуалістичній,
ліберально–політичній та моральній філософії [9].
Нагадаємо, що прихильники комунітаризму у своїх
наукових і практичних пошуках акцент роблять на
те, що соціальні свободи можна реалізувати в умовах
суспільства, а ще конкретніше в умовах спільноти,
громади, общини. Певною мірою такий виклик у його
дотичності до дискурсу з питань патріотизму стосувався
і націоналізму, позиції якого почали посилюватися у
різних частинах світу.
Зростанням зацікавленості явищем патріотизму
й похідними від нього завдячують передусім Джону
Ролзу (John Rawls) та Аласдеру МакІнтирe (Alasdair
MacIntyre). Перший підкреслював непересічне значення
комунітаризму у формуванні патріотизму та його
утвердженні як позитивної складової суспільного
розвитку, а другий звертав увагу на патріотизм як на
основну моральну чесноту. Згодом до дискусії про
сутність та роль патріотизму у суспільстві долучилися
й інші філософи, зокрема Марсіа Берон (Marcia
Baron), Пол Гомберг (Paul Gomberg), Аттракта Інграм
(Attracta Ingram), Зімон Келлер (Simon Keller), Девід
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МакКейб (David McCabe), Фейнос Мангена (Fainos
Mangena), Штефен Натанзон (Stephеn Nathanson),
Ендрю Олденквіст (Andrew Oldenquist), Ігор Пріморатц
(Igor Primoratz), Брюс Хейнес (Bruce Haynes), Дольф
Штернбергер (Dolf Sternberger) та інші. Одні дотри
мувалися версії стриманого, певною мірою «вичеще
ного, очищеного», патріотизму (М. Берон, Ш. Натанзон
І. Пріморатц), інші заперечували позитивну роль будь–
якого патріотизму і не вважали його конструктивною
чеснотою (П. Гомберг, З. Келлер, Д. МакКейб). У
наступних наших розвідках ми більш детально проана
лізуємо ці точки зору які мають як своїх прихильників,
так і своїх противників у різних країнах світу.
У контексті наукової дискусії з приводу того чи
того об’єкту зацікавленості значна увага (і за звичай
передусім) приділяється початковим фазам зародження
феномена і, відповідно, етимології термінів, понять, які
допомагають розкрити значення, сутність відповідного
феномена. Така ситуація склалася і у дискурсі з проблем
патріотизму – пошуки коріння явища й тих чи тих
термінів, які могли би адекватно відтворювати явище
у конкретних соціокультурних обставинах, зайняли
вагоме місце. Особливо це стосується з’ясування коре
ляцій трактувань патріотизму з так званою первинною
причиною виникнення самого феномена, власне з тим
фундаментальним «збуджувачем» інтересу – з patria,
найбільш поширеному, як ми вже зазначали, в україн
ському перекладі з батьківщиною. Щоправда, тракту
вання філософів та й представників інших соціогума
нітарних наук такого складного феномену як патріотизм,
змушують замислюватися над можливостями інших
варіантів перекладу, особливо з огляду на багато
мовність й багатокультурність країн (передусім Європа,
Північна Америка), де очевидно жваво розгортається
академічний дискурс проблем патріотизму. Констатуючи
цю особливість західного філософського дискурсу, ми
маємо намір згадані сюжети більш детально розглянути
у наступних наших публікаціях.
Сьогодні, за твердженням Ігоря Пріморатца, виокре
милися дві лінії у дискусії навколо феномена патріо
тизму: 1) про його моральні чесноти, що набирає
особливих обертів; 2) про те, якого роду патріотизм є
альтернативою націоналізму як ідеал для стабільного,
добре злагодженого державного устрою [9].
Власне, у філософській евалюації патріотизму чітко
виявляється прагнення до з’ясування форм його вияву
та його типів, що, на нашу думку, є раціональним,
оскільки пов’язано з функціонуванням феномена, з
його надто важливим практичним значенням. Ми,
аналізуючи перебіг дискурсу, переконуємося у тому,
що функціонування патріотизму за різних конкретних
умов дає можливість об’єктивного оцінювання його
роль у повсякденній життєдіяльності індивіда й у
розвитку суспільства узагалі. У зарубіжній філософській
літературі, дотичній до аналізу патріотизму та пов’яза
них з ним інших явищ, мова найчастіше ведеться про
«сильний» та «помірний» патріотизм. Ми констатуємо
узагальнені характеристики цих обох форм, які
найчастіше фігурують у дискурсі й коротко зупиняємося
на їх характеристиках.
Для першої важливим є: чітка орієнтованість на
комунітаризм, що передбачає відданість міцним внут
рішнім зв’язкам у тій чи тій громаді, її згуртуванню
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на основі спільних для громади цінностях [5]. Функціо
нальне поле другої форми значно ширше: воно включає
політичну свободу й громадянські чесноти; помірний
комунітарний патріотизм, який поєднує загальні засади
патріотизму та комунітарні мотиви (Чарльз Тейлор –
Charles Taylor); взаємодію «екстремального патріотизму»
з елементами комунітарного патріотизму (Ш. Натанзон);
конституційний патріотизм, за Юргеном Габермасом
(Jürgen Habermas), Verfassungspatriotismus (від німець
кого Verfassung – конституція), що коріниться у неокан
тіанській орієнтації на лояльність універсалістських
принципів свободи й демократії, котрі зафіксовані у
конституції тієї чи тієї країни.
Що ж до визначення патріотизму, то у його основу,
за Штефеном Натанзоном, покладені чотири такі ознаки:
специфічна прив’язаність до своєї країни; почуття
персональної ідентифікації з країною; спеціальна
турбота про благополуччя своєї країни; готовність
віддавати свої сили для сприяння процвітання країни
[7, c. 34–35]. Власне, як бачимо, ключовим моментом
у визначенні змістовності поняття «патріот», яке
творить фундамент поняття «патріотизм», є «країна». У
контекстуальному функціонуванні просякнута такими
чеснотами, як прив’язаність, відданість, турбота інди
віда, країна асоціюється з батьківщиною, зауважимо,
не за походженням (народженням), а за способом
ставлення до неї. І тут вже можна прослідкувати
глибоке укорінення самого слова «патріот» у Римській
античності, його пов’язаності з такими поняттями,
як patria, а ще більше patrius. Не занурюючись у
філософські роздуми про численні специфічні нюанси
цих двох слів, ми виокремимо їх спорідненість з такими,
як батьківщина, місто, рідна чи знайома (та, що відразу
упізнається) місцина. Таке окреслення функціонального
поля феномена «патріотизм» релевантне до дизайну
нашого дослідження та логічно вкладається у концепцію
«поміркованого патріотизму», прихильником якої ми
є і у межах якої, на нашу думку, можна адекватно
розглядати функціонування патріотизму та його роль у
сучасних поліетнічних суспільствах.
Із вищенаведених чотирьох важливих ознак патріо
тизму кожен пов’язаний з іншим і за відсутності одного
із них конструкт «патріотизм» є незавершеним. За будь–
яких обставин, за Ігорем Пріморатцем, найважливішим
компонентом цього конструкту є специфічна турбота
про благополуччя своєї країни, а відтак, і готовність
індивіда чи групи жертвувати на її благо [9].
І. Пріморатц, як і, до речі, Ш. Натанзон, вважають, що
варто розрізняти персональну ідентифікацію з країною
та персональну відданість (вірність) цій країні. Для
нас важливим є поглиблене роз’яснення зафіксованої
різниці відомим африканським дослідником феномена
патріотизму Фейнозом Мангеною (Fainos Mangena).
Він звертає увагу на те, що у ніякому разі не можна
змішувати персональну відданість з персональною
ідентифікацією, оскільки остання, на його думку, є
нічим іншим як категорією, котра виражає ставлення
людини до місцини свого перебування і допомагає
з’ясувати звідки людина прибула, хто її сестри і брати
і хто її батьки і якою мовою розмовляє її громада
тощо. Персональна відданість (вірність) пов’язана з
особистим внеском (подеколи емоційним, подеколи
раціональним) на підтримку своєї батьківщини, або для
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багатьох країни, де вони постійно проживають. Патріоти
цей внесок здійснюють різними шляхами: одні своєю
інтелектуальною працею, інші як політики, як видатні
мистці чи то спортсмени тощо [6, c. 37].
Власне, враховуючи вище перелічені ознаки патріо
тизму, не складає труднощів виявити таку обставину –
патріотизм (на цьому наголошують і деякі дослідники
феномена) є важливим компонентом ідентичності особи,
він виступає своєрідним моральним зобов’язанням,
чи то навіть більше, серцевиною моральності [9]. Цей
аспект є цікавим у плані дослідження громадянсько–
патріотичного виховання у поліетнічних суспільствах.
Звертаючись до західного дискурсу з проблем
патріотизму, ми пропонуємо познайомитися з типологі
зацією характерних рис «сильного» (у західній літера
турі його іноді називають «авторитарний», «могутній»)
та «поміркованого» («демократичного») патріотизму,
оприлюдненій канадським професором Джоелем Вест
хаймером (Joel Westheimer) [12, c. 318]. Ним (на прик
ладі США) для порівняння того і того запропоновані
чотири групи кластерів: ідеологія, слогани (гасла),
історичний досвід та сучасні практики.
Щодо першого кластеру, то для авторитарного
патріотизму незаперечним є такі визначальні характе
ристики: 1) віра у те, що моя країна (США) – має
перевагу над усіма іншими; 2) вірність країні, право
первородства, надання переваги легальному грома
дянству та урядові; 3) лояльність, яка не піддається
жодному сумнівові; 4) рефлексивне слідування за
лідерами, безумовна їх підтримка; 5) закриття очей на
недоліки та соціальні дискомфорти; 6) інакомислення –
загрозливий і дестабілізуючий чинник. Для помірко
ваного (демократичного) патріотизму картина ідеологіч
них характеристик виглядає таким чином: 1) віра у
те, що ідеали моєї країни (США) гідні наслідування
й поваги; 2) вірність принципам, які утверджують
демократію; 3) лояльність до існуючого устрою супро
воджується критичним ставленням до нього; 4) турбота
про тих, хто проживає у цьому суспільстві, яка,
зокрема, базується на таких принципах, як свобода,
справедливість; 5) викриття недоліків, особливо що
стосується розвитку своєї країни; 6) повага, а, можливо,
і стимулювання інакомислення. Ми завважимо, що
характеристики цього кластеру, як, до речі, і інших
кластерів, досить активно використовуються у процесі
патріотичного виховання, передусім у Сполучених
Штатах Америки. Кластер слоганів: моя країна, права
вона чи ні; Америка: люби її, або покидай її (авто
ритарний патріотизм); інакомислення – це патріотично;
ви маєте право не мовчати (демократичний патріотизм).
У третьому кластері для першого типу патріотизму
наводиться приклад із часів маккартизму (рух у
суспільному житті США з 1940–х до кінця 1950–х років,
названий за іменем сенатора Джозефа Маккарті), коли
інакомислення розглядалося як антиамериканське і
непатріотичні явище, а для другого типу важливо було
наполягати на принципах демократії та справедливості.
У сучасних практиках, наголошує Дж. Вестхаймер,
прихильникам авторитарного патріотизму властиве
звинувачення опозиції щодо (на той час) війни в Іраку
як таких, що не люблять Америку і підтримують
тероризм, а прихильники демократичного патріотизму
закликають до зміцнення американських принципів
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рівності, справедливості, толерантності й громадянських
свобод, особливо під час криз, які мають місце у
суспільстві.
Оскільки саме «поміркований патріотизм» вияв
ляється, на нашу думку, найбільш адекватним конст
руктом для вибудовування патріотичного виховання у
різного роду суспільств (етнічно гомогенних чи етнічно
гетерогенних), то ми, бодай, коротко маємо представити
його різновиди – у західній філософській літературі
типи – принаймні, мова йде про чотири найбільш
поширені.
Перший із них пов’язується з політичними сво
бодами та громадянськими чеснотами і ні у якому разі
не зводиться лише до любові до своєї етнічності чи
мови, а скоріше до політичних свобод, які панують
у країні проживання, корті чітко зафіксовані у її
законодавстві. У цьому сенсі поняття «патріотичні
свободи», на наше відчуття, мають досить таки універ
сальний характер, оскільки підтверджені законом вони
є непорушними, принаймні у практиці демократичних
країн. У нашому дослідницькому контексті варто
підкреслити, що локальна солідарність (а у випадках
існування етнічних ареалів, етнічних анклавів – це,
зазвичай, етнічна солідарність, а у поліетнічних
поселеннях, міжетнічна солідарність), досить чітко
корелюється з законодавчо зафіксованим універсалізмом,
який покриває усю країну. Другий тип – це поміркований
комунітарний патріотизм, який є своєрідним лінком до
громадянського гуманізму (республіканізму), власне має
риси патріотизму, республіканізму та комунітаризму.
Він нам цікавий у контексті визначення Чарльзом
Тейлером громади як інкорпорованої мульткультурну
різноманітність спільноти [8]. Яким же чином такого
типу патріотизм, вочевидь прив’язаний до громади, та
ще й мультикультурної (багатоетнічної), корелюється
з ідентифікацією особи з чинним державним устроєм
(державою), має стати одним із пріоритетів наших
подальших пошуків. Важливість згаданого моменту
посилюється необхідністю з’ясування співвідношення
патріотизму і націоналізму. До речі, останнє (та ще
громадянство) є чи не ключовим об’єктом дослідження у
західній філософській літературі, присвяченій вивченню
феномена патріотизму. Третій тип, за Ш. Натан
зоном, – поміркований ліберальний патріотизм; він
(з чим ми погоджуємося) є ефективним механізмом
пов’язання локальних солідарностей з лояльностями,
які випливають із факту належності до тієї чи тієї
країни [8]. Власне, це втілення ідеї компромісного
співіснування носіїв різноманітних етнокультурних
і ментальних традицій, що у сьогоднішньому світі
є практично нормою, котрі лояльно налаштовані до
країни, у якій вони мешкають. Четвертий тип чітко
орієнтований на універсалістські принципи свободи та
демократії, котрі закріплені у конституції тієї чи тієї
країни; власне тут йдеться про лояльне ставлення особи
до країни проживання незалежно від її етнічного чи то
расового походження й етнокультурних преференцій.
У процесі з’ясування особливостей функціонування
кожного із типів поміркованого патріотизму (як, до речі,
і сильного патріотизму), виявлення його граней у конк
ретних соціокультурних контекстах виникає необхід
ність продискутувати модему «патріотизм–націоналізм».
Завважимо, що у західному філософському дискурсі
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остання є чи не центральною його темою. Йдеться
про співвідношення й взаємозв’язок цих двох явищ,
що, як свідчить аналіз літератури з патріотичної проб
лематики, переважно американських авторів, є об’єктом
їх інтенсивної дослідницької уваги. Тут найбільш
очевидно представлені дві точки зору: одна група
дослідників вважає, що патріотизм і націоналізм –
поняття, а відтак, і явища, якщо і не однозначні,
то їх важко вирізнити через спроби визначення їх
особливих рис, які відрізняють їх одне від другого
(наприклад, А. МакІнтире). Аргументи такої точки
зору базуються на тому, що і той і другий орієнтовані
на громаду, без живлення їх з її боку вони не можуть
існувати. Ми можемо припустити, що у теорії таке
існування можливе, але на практиці саме громада є тим
середовищем, у якому виростає пагіння і патріотизму, і
націоналізму. За Ендрю Вінсентом, термін «патріотизм»
використовується для того, щоби приховати непри
надливі конотації, пов’язані з націоналізмом [11].
Розглянутий вище підхід до з’ясування пов’язаності
явищ патріотизму і націоналізму ми умовно назвемо
«концепцією тотожності». У згаданій вище енциклопедії
зустрічається назва «взаємно неприйнятна модель»,
у якій, на нашу думку, йдеться передовсім про те, що
під одним дахом ладнають два явища, котрі можуть
заперечувати одне друге.
Друга концепція взаємодії патріотизму і націона
лізму наполягає на тому, що ці два явища варто
розглядати окремо й між ними не може бути тотожності.
Згідно з думкою швейцарського філософа Мауріціо
Віролі (Maurizio Viroli), мова патріотизму збуджує
специфічну любов до політичних інституцій й законів,
які стверджують недомінуючу концепцію свободи; що ж
до націоналізму, то він виглядає як надто ексклюзивно
політична і культурна відданість, що антагоністична
свободі [9]. У нашому випадку акцетування уваги на
поліетнічному характерові середовища (громади) важ
ливим моментом є встановлення критеріїв розмежування
цих двох понять і двох явищ.
Ще одним великим блоком питань, які інтенсивно
дискутуються у контексті з патріотизмом, є питання
співвідношення патріотизму і громадянства Девід
Абрахам (David Abraham), Тільман Греммс (Tilman
Grammes), Полікарп Ікьюінобе (Polycarp Ikuenobe),
Фейнос Мангена (Fainos Mangena), Брюс Хейнс (Bruce
Haynes), Джулія Степлетон (Julia Stapleton). На нашу
думку, важливість названої проблеми полягає у тому,
що населення більшості країн сьогодні в етнічній своїй
композиції є гетерогенним (неоднорідним). Значна його
частина, зазвичай, є громадянами країни проживання від
народження, інша частина (переважно іммігрантського
походження) набула громадянство після певного часу
перебування у тій чи тій країні, ще одна частина (новітні
іммігранти) очікують набуття громадянства. До речі, дві
останні категорії населення країн проживання складають
вагому частку, а у перспективі у силу різних причин,
зокрема й низького рівня народження серед першої
категорії та, особливо, збільшення кількості тих, хто
має бажання переїхати в іншу країну, ці дві категорії
за чисельністю можуть переважити першу категорію.
За даними соціологічного дослідження, проведеного
міжнародною організацією «Gallup» на замовлення Між
народної організації з міграції у 160 країнах (2017 р.),
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710 мільйонів людей мають намір переїхати на постійне
місце проживання в іншу країну [1]. У такому контексті
виховання патріота країни є проблемним для досить
значної кількості мешканців конкретних країн. Тут
бажання здобути громадянство відіграє важливу роль у
виховному процесі.
Отже, аналізуючи західну літературу з проблематики
«громадянство і патріотизм», ми з’ясували, що у
дискурсі рельєфно представлені дві точки зору:
1) патріотизм найтіснішим чином пов’язаний з
громадянством і, власне, ці поняття для багатьох
дослідників і практиків є тотожними; 2) громадянство,
хоча великою мірою і корелюється з патріотизмом,
однак останнім часом дистанція нетотожності між ними
збільшується.
Для першої точки зору важливим є той факт, що
громадянство у більшості західних європейських та
у північноамериканських державах асоціюється та й,
власне, базується на засадах демократії й промоції
свобод. За таких умов, можна сказати, зростає вага
як самого громадянства, так і патріотизму, котрому
останнє слугує надійним фундаментом. Згадуваний
нами вище Мауріціо Віролі закликає повернутися
до того стану, коли патріотизм був на сторожі нації–
держави і він означав ні що інше як любов до законів
і інституцій свого державного утворення. Тут ми
можемо стверджувати, що націю–державу можуть
успішно будувати передусім її громадяни. Цікаву
думку, реагуючи на питання Аласдера МакІнтире «Чи
є патріотизм чеснотою?», з приводу співвідношення
громадянства і патріотизму висловив Ф. Мангена.
Нам здається, що вона лягає, хоча і не стовідсотково,
у концепцію близькості громадянства і патріотизму:
«Як можна порівнювати громадянство і патріотизм?
Можливо, справедливо погодитися з тим, щоби
визнавати людину за патріота, він або вона передусім
мусить ідентифікуватися з певною громадою, беручи
участь в економічних активностях та дотримуючись
законів, якими керується конкретна громада. Після
реалізації цього першого критерію людина має бути
здатною подолати і другий критерій – брати участь
в обговоренні проблем розвитку громади, а це вже
вимагає розуму й вміння доводити свою точку зору…
Не усі громадяни зможуть відповідати вимогам
доброчинного патріота, оскільки їх реалізація потребує
чимало інтелектуальних, наполегливих та енергійних
зусиль» [6, c. 38].
Друга точка зору коріниться у наданні великого
значення факту етнокультурної диверсифікації сучасного
світу узагалі й окремих країн зокрема, передусім
США. Канади, європейських країн. У цьому контексті
дослідник «конвенантного (договірного) патріотизму»,
того, що базується на певних угодах та домовленостях,
зафіксованих у відповідному правовому полі, Джон
Шаар (John Schaar) наголошує, що у Сполучених
Штатах громадяни «пов’язані між собою не кров’ю
чи релігією, не традицією чи територією, не межами
і традиціями міста (держави), а політичною ідеєю,
угодою, відданістю системі принципів й здатністю
змінювати свої налаштування заради підтримки й просу
вання домовлених зобов’язань» [9]. Однак, на нашу
думку, за будь–яких обставин у контексті виявлення
співвідношення парадигми «громадянство–патріотизм»
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виникає необхідність дискутувати питання про
постання до певної міри нової парадигми патріотичного
виховання – громадянсько–патріотичного виховання.
Таким чином, аналіз перебігу західного філософсь
кого дискурсу з проблем патріотизму дає змогу конста
тувати, що зусилля його учасників концентруються на
таких питаннях: з’ясування сутності поняття «патріо
тизм»; концептуалізація поняття («сильний», «авто
ритарний» та «поміркований» патріотизм); типи (форми,
варіанти) «поміркованого» патріотизму; співвідношення
патріотизму з націоналізмом і громадянством.
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Становлення етнічних
і національних стереотипів:
американський мистецький досвід
Розглянуто культурне підґрунтя формування певних світоглядних
художньо–образних «моделей» американської дійсності. Мета статті –
проаналізувати мистецький досвід становлення етнічних і національних
стереотипів в процесі формування американської нації і культури.
Застосовуються історичний, типологічний та системний методи аналізу.
Основними висновками є: багатоманіття жанрів, контрастність образів,
сюжетів не відміняли панування основних лейтмотивів американського
мистецтва – «американської мрії» та «месіанського вдосконалення». Вони
активно впливали на процес міфологізації американської дійсності, формування
«національного комплексу неперевершеності» американців. Стереотипи,
що відбивалися в американському мистецтві, підтримувалися ним, ставали
важливим фактором самого його існування, народжувалися в незвичайній
ситуації формування спільної історії, єдиного соціокультурного простору, в
межах якого відбувалося становлення національної ідентичності.
Ключові слова: американське мистецтво, художній образ, національні та
етнічні стереотипи, американська драматургія та проза.

Відомо, що зміни в художній культурі відбуваються
інакше, ніж у соціально–економічному та політичному
бутті. Вони мають інші темпи ніж соціально–економічні
перетворення і часто не збігаються з ними. Безперечним
є також і те, що художня культура є найчутливішим
віддзеркаленням рівня розвитку суспільства, нації,
народу, який фокусується в образі людини – її
творця і продукту. Але, не менш важливим, для
сучасних досліджень є розуміння того, що мистецтво,
поєднуючи національно–особливе, індивідуально–осо
бистісне і загальнолюдське, не тільки характеризує
стан самоусвідомлення й самоактуалізації народу
та особи. Як важлива складова духовного життя
художня творчість займає особливе місце у формуванні
конкретно–історичного контексту руху націй.
Мистецтво створює свою «історію», акумулюючи як
особливе для певної нації, так і всезагальне. У зв’язку
з цим з необхідністю постає проблема дослідження
культурного підґрунтя і шляхів формування або
руйнування певних світоглядних художньо–образних
«моделей» дійсності, типових «моделей» людського
характеру, діяльності, ситуативної поведінки. Окремим
питанням, що актуалізується сучасною філософською
наукою є пошуки відповідей на питання, яким чином, в
наслідок чого образні моделі дійсності, що містяться в
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стереотипних уявленнях, в мистецтві перестають бути
лише безпосередніми інформаційними структурами.
Бо,як свідчить практика, вони, набуваючи форму
умовних художніх утворень, стають найвиразнішими
виявами почуття свого та чужого, отримують колосальну
силу авторитету, ту переконливість, яка закарбовується
на довгі роки.
Мистецтво як простір відтворення, підтримки і «збе
реження колективного мислення» (за висловом М. Еліаде)
вивчалося Р. Арнхеймом, М. Бодкіним, К. Букером,
Л. Виготським, Дж. Кемпбеллом, Ю. Лотманом,
Є. Мелетинським, Е. Нойманом, В. Проппом.
Проблемам природи і специфіці формування стерео
типів, етнічних зокрема, їх роль і функціонування
в якості визначальників міжлюдських відношень як
усередині соціальної структури,так і поза нею при
свячені праці А. Бароніна, З. Бенедиктовіча, Я. Бертінга,
Ю. Бромлея, В. Жирмунського, В. Ліпмана, Г. Тарда,
С. Шомової.
Глибинні основи міжетнічної комунікації та само
ідентифікації, стереотипізації уявлень докладно аналі
зуються Е. Вітмонтом, Д. Вояковським, В. Зеленським,
І. Коном, С. Московічі, В. Одайником, Г. Старовой
товою, Г. Шпетом, Е. Франсісом.
Етно–національні особливості буття людських спіль
нот, ментальності зокрема, є предметом зацікавленості
вітчизняних науковців таких, як: А. Баронін, А. Бичко,
І. Бичко, Є. Головаха, С. Кримський, Н. Паніна, М. По
пович, О. Савицька, О. Стражний, В. Табачковський,
Т. Федотова, Н. Хамітов та ін.
Ментальне підґрунтя американської цивілізації,
пошуки дійсних важелів формування неповторного
обличчя Сполучених Штатів стали предметом дослід
жень Р. Белла, А. Кардінера, Г. Лебона, В. Легойди,
М. Мід, Р. Мертона, Л. Менанда, Р. Осборна, А. де Ток
віля.
Американське мистецтво стало і продовжує бути
важливою формою художнього осмислення націо
нальних ідеалів. Його художній досвід створення і
закріплення міфів, самооцінки, орієнтирів американців,
плекання їх, уславлення національного характеру, героїв,
історії країни є показовим і продуктивним з точки зору
вивчення неоднозначності взаємодії національних та
етнічних стереотипів і мистецтва як їх репрезентанта.
Мета статті – проаналізувати мистецький досвід
становлення етнічних і національних стереотипів в
процесі формування американського «особливого куль
турного соціуму, … форми соціально–культурного
спілкування і декультурації, … морально–етичних засад
суспільного життя, включаючи власні типи мислення,
ціннісні орієнтації, що спираються на … самобутнє
світосприйняття» [1, с. 32–33].
Морально–психологічний художній «барометр» сус
пільства завжди був найспецифічнішим засобом кон
центрації духовно–практичного досвіду, формою його
організації, упорядкування, збереження та соціально–
історичного «транспортування» у часі через віки і
покоління. Художній образ став для американських
національних стереотипів та ідеалів дуже зручною
формою існування. Маючи міфологічне звучання,
у мистецтві вони набули чуттєвої вірогідності, де
абстрактні поняття перетворюються «у живі речі живого
сприйняття» [2, с. 70].
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«Стереотипи є чуттєво виражені соціальні образи,
які поєднують у собі соціальний і психологічний досвід
спілкування і взаємовідношення людей» [3, с. 102],
досвід індивідуального і суспільного сприйняття «свого»
та «чужого». Стереотипізації зазвичай підлягають
узагальнені, часто спрощені образи характерних рис
певного угруповання. Етнічні стереотипи містять не
тільки комплекс уявлень про типові характеристики
зовнішності, характеру, поведінки, способу життя.
Важливим є присутність, прихована або неявна, певного
ставлення, оціночного судження або способу дії по
відношенню до представників конкретної спільноти.
Загальновідомим є стійкість стереотипних уявлень.
Разом з цим – і розуміння мінливості цих уявлень і
суджень в залежності від досвіду (як позитивного так і
негативного) міжгрупової та міжособистісної взаємодії.
Це стосується як авто – так і гетеростереотипів. Як
правило, перші мають позитивне наповнення, тоді
як зміст других залежить від історичної ситуації
взаємовідношень.
Як відомо, характерний зміст етнічних і націо
нальних стереотипів часто залежить від тих соціальних
обставин і, відповідно, проблемних завдань, з якими
зустрічаються їх носії.
Героїчна епоха становлення американської історії
та культури не була однозначною, включаючи різні
прояви людського духу та активності – численні
хвилі імміграції, технологічні та соціальні новації, що
забезпечували безперервне оновлення суспільства, його
економіки і культури і, разом з цим, – безпрецедентні за
жорстокістю війни, насилля та жадібність. Інтенсивне
перетворення Сполучених Штатів в індустріальне
суспільство супроводжувалося накопиченням в містах
великої кількості мігрантів, етнічних общин, представ
ники яких намагалися підтримувати звичні для
них традиції та систему відношень. Одночасно
складалися нові форми і способи людської взаємодії,
які втілювали суттєві ознаки цього періоду «героїчного
капіталізму». Італійці, чехи, євреї, росіяни, фіни, німці
та інші народи – в яскравому мозаїчному середовищі
народжувалися яскраві образи нової, парадоксальної
Америки – «суспільства, чиє існування визначається
протиречивими імпульсами індивідуального честолюб
ства і міжособистісної солідарності» [4, с. 580].
Своєрідно переплетені духовні орієнтири протес
тантизму (для культури США характерна інкорпорація
релігійних цінностей у громадянське суспільство),
просвітництва, трансценденталізму в американському
мистецтві підносилися, романтизувалися, критикува
лися, осміювалися. Завдяки незвичному ракурсу, неочі
куваному повороту художньої думки, самій специфіці
художньо–образного буття, вихідні поняття людського
існування такі, як: Ідеал, Добро, Щастя, Майбутнє,
Смисл життя, ставали більш близькими, зрозумілими,
притягальними.
Американська проза, драматургія, газетно–жур
нальна література, портретний живопис, втілюючи
найхарактерніші для Америки ситуації та образи,
сприяли проникненню в уявлення американців і євро
пейців стереотипізованих образів ковбоя, американсь
кого фермера, етнічних стереотипів американського
індіанця, негра, мексикано–американця. На довгий час
і дотепер вони залишаються (і в осучасненій формі)
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найхарактернішими складовими панорамного обличчя
Сполучених Штатів Америки.
XVIII–XIX ст. – час формування нових соціальних
типів, які, в свою чергу, склали основу нової
національної культури. Унікальне обличчя останньої
сформувалося за рахунок багатоманіття расових,
ментальних та ін.. змішень. Це дійсно було «обличчя
ансамблю» (за влучним визначенням П. Рікера). Поряд
і в безпосередньому контакті з білою європейською
культурою сформувалися нові – афроамериканська та
мексиканоамериканська, представники яких вже мали не
одне покоління американських предків.
Самовизначення стає однією з основних проблем
американської культури. Прогресивна художньо–есте
тична думка спрямовувалась на пошуки національного
героя, національного автора («американського поета»,
«американського романіста»). Р. В. Емерсон, М. Твен,
Г. Джеймс, Ф. Норріс, В. Д. Хоуелс відпрацьову
вали поняття масовості і народності, поглиблювали
естетичні підходи до проблем самобутності культури.
Їхня творчість визначалася потребою не тільки
виразити, але і зрозуміти себе. Це безпосередньо
вплинуло на тематику і образність американського
мистецтва.
Історія американських художніх жанрів відкри
вається «Шляхом до багатства» (1758), Автобіографією
(1791) Б. Франкліна. З франклінівського типу особис
тості мотив «самовизначення» розпочав «вічне» життя
у національній художній традиції. Поетика факту
закріплюється як особливість національного худож
нього мислення. Доктор Франклін, Бідний Річард стали
уособленням ідеї синкретизму, яка покладена Б. Франк
ліном в основу художньої концепції національного
ідеалу, характеру і культури.
З середини пуританської культури, давши вихід
її демократичним засадам, стверджуючи просвіт
ницькі ідеали, Франклін відкрив вік Нової Віри і
Нової Людини. Створюється оптимістичний міф героя
здорового глузду – людини нової нації, яка уособила
союз розуму, почуття і справи. Характерний образ
людини, яка «створила сама себе», у якій поєдналися
природність і психологія накопичення, почуття гумору,
фантазування та поміркованість, простота і мудрість,
стає одним з найживучіших у художньо–образній
системі американського мистецтва. Популярними стають
твори Г. Олджера, які започатковують літературний
напрямок – «олджеризм» – оспівування необмежених
можливостей суспільства–мрії, сповненої оптимізмом
загального і індивідуального економічного піднесення,
а також уособленням людини–мрії, героя, який своєю
власною чесною і завзятою працею досяг очікуваного
благополуччя, матеріального зокрема.
Пуританська ідея «американізму» очищується від
«провіденціалістського» смислу. Проекція просвіт
ницьких гуманістичних традицій на американський
суспільно–культурний грунт поставила вирішення
проблеми самобутності національної культури у
безпосередній зв’язок з формуванням такого типу особи,
в якому поєднується індивідуум, американець і пред
ставник людського роду.
«Американський характер» пройшов складний шлях
морально–психологічного наповнення, художнього випро
бування у різноманітті міфологем.
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Так, масова американська свідомість завжди ідеа
лізувала сільськогосподарську працю як працю людини
землі – фермера, який уособлює божественну вибра
ність, «праведність» життя. Він – працелюбний,
природний, патріотичний – носій найшанованіших
якостей американської нації. Т. Джефферсон, один з
національних «батьків» Америки, уявляв її майбутнє як
країни незалежних фермерів, які є основою її свободи.
Дійсно, суспільний устрій нових колоній при збереженні
елементів європейського побуту і відсутності владної
ієрархії міст (управління здійснювалося зазвичай
за общинними принципами) в сільській місцевості
характеризувався відсутністю поселень європейського
типу, які б функціонували в якості культурних, суспіль
них і політичних центрів. Не сільські общини, але –
фермерські ізольовані сімейні господарства стали харак
терними зразками американської провінції на довгі роки.
З’явившись в американській драматургії, літературі,
опері на межі XVIII–XIX ст. (творчість С. Вудворта,
В. Данлепа, Е. Моуатта, М. Ноаха), образ амери
канського фермера – носія ідеалів американської демо
кратії – стає популярним стереотипом. Фермерська
праця, повернення до природи уявляються шляхом
удосконалення суспільства і людини. Виразник нової
суспільної моралі – фермер – часто протиставляється
місцевому мешканцеві, зіпсованому цивілізацією.
Розвиток Сполучених Штатів після громадянської
війни характеризувався урбанізацією суспільства,
прискореним
поширенням
транспортної
системи
(залізничних шляхів, річкових каналів), які сприяли
інтенсифікації внутрішньої міграції. Разом з цим, на
величезних рівнинних просторах Техасу з’являються
численні скотарські ранчо, де народжується «фігура
ковбоя – міфічного вправного стрілка і завсідника
салунів, який в дійсності представляв собою не
схильного до спілкування одинака, що проводив майже
все життя у сідлі, подалі від населених місць» [4,
с. 575]. Потреба суспільства в їх роботі в реальності
не була довговічною (розширення залізничних шляхів
вирішило проблему перегону худоби у міста Північного
Сходу), тоді як в мистецтві цей образ затримався
надовго і був затребуваний різними художніми видами і
жанрами.
Так, в американській драматургії та прозі фор
муються національні стереотипні образи ковбоя –
самотнього і безстрашного мисливця, людини, яка
створила сама себе, стереотип «благородного воїна».
Останній у певні історичні періоди був представ
лений історичними особами – військовими, офіцерами
Республіканської армії (генерали Г. Воррен та Дж. Ва
шингтон у героїчних драмах Д. Берка та В. Данлепа),
героями часів Громадянської війни (офіцери армії
Півдня і Півночі у п’єсах Б. Ховарда, Д. Беласко),
у мелодрамах та комедіях М. Ноаха, Р. Тайлера,
Е. Моуатта. Взірець гідності, носій високої моралі,
«благородний воїн» був провідником ідеалів амери
канської держави ХVIII – XIX ст. Змінюючи амплуа
героя – резонера на активного учасника дії, цей
образ – характер став важливою формою художнього
осмислення національних ідеалів.
Не менш важливими структуроутворюючими
елементами художнього мислення американців стали
етнічні стереотипи, сформовані у ХVIII – XIX ст.
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Сполучених Штатів, як жодне інше, з ранніх часів мало
етнічне забарвлення.
Загальновідомим є те, що рабовласництво, рабо
торгівля, особливо з розширенням виробництва цукру,
тютюну та бавовни і його прибутковістю, набули в
Америці величезних масштабів і найжорстокіших
форм. «Середня тривалість життя раба на плантації
складала всього сім років, тоді як гарне поводження з
живою силою вимагало багато часу та емоційної участі;
торговці і плантатори швидко засвоїли, що набагато
комфортніше залишатися байдужими і навіть ворожими
і дивитися на рабів як на товар, ніж як на можливих
парафіян Божої церкви» [4, с. 415]. Дуже швидко
формується оціночний стереотип, негативного характеру,
використання якого стає не просто звичною нормою
ставлення, але – ознакою «гарного тону». У масовій
свідомості укорінювалась досить стійка уява про негрів
як про особливих людей, до яких начебто не можна
використовувати стандарти «нормальних» англосаксів.
Якщо в перші роки колонізації англійські поселенці
працювали разом з місцевими мешканцями й вихідцями
з Африки і, при наявності статусної різниці, ще
було відсутнє правове закріплення абсолютної влади
європейців, то вже у XVIII ст. структура колоніального
суспільства суттєво змінилася. Жорстка расова страти
фікація, відсутність будь–яких сумнівів в моральній
виправданості рабства, жорстокості і насилля як
джерела праці і необмеженого швидкого збагачення
стали для білих колоністів американського Півдня
природною і важливою частиною їх буття, законодавчо
закріпленими звичними обставинами їх життя. Навіть,
законодавче закріплення (в 1866 р.) громадянських прав
афроамериканців в реальності мало зворотній ефект,
особливо в південних штатах. Зростаюча ворожість
до колишніх рабів, зняття заборони на сегрегацію з
боку як приватних осіб, так і цілих штатів (80–90 рр.)
призвели до масової міграції афроамериканців до
північних районів Сполучених Штатів (хоча, як відомо,
все одно, навіть на початку ХХ ст. саме на аграрному
Півдні мешкало 77% афроамериканців ), що, в свою
чергу, змінило панораму людських характерів і образів
Америки, зокрема її промислового Північного Сходу.
І, все ж таки, в XIX ст. ситуація змінюється. Південна
традиція рабовласництва і дегуманізація суспільства
і культури, що виникла на її підґрунті, зіштовхнулася
з північною ідеологією свободи. Носіями останньої
стали представники нових хвиль імміграції, які, у своїй
більшості, теж відчули на собі тягар переслідувань у
себе на батьківщині – від Північної і Східної Європи до
Скандинавії та Ірландії.
В американській драматургії та літературі своєрідно
виявилися як гетеро– так і автостреотипи стосовно
вихідців з африканського континенту. З одного боку
був поширений, зазвичай комічний, образ доброго,
відданого, інфантильного негра, хоча, наприкінці
ХIХ ст., набагато важливішим стає образ негра–
страждальника. Цей етнічний стереотип на довгий час
визначив сприйняття негра не тільки американцями, але
й іншими народами. За винятком творів Г. Мелвілла,
М. Твена, Дж. В. Кейбла, В. Фолкнера художній образ
негра схематичний і одноманітний. «Брутальний ніггер»,
«задоволений раб», «комічний негр», «екзотичний
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примітив», «мудрий простак» залишилися на довгий час
основними характеристиками афроамериканця (твори
Дж. П. Кеннеді, В. Г. Сіммса, Т. Н. Пейджа, Т. Діксона).
Є це, хоча і частково, у трактуванні дядька Тома у
знаменитому романі Г. Бічер–Стоу.
Відтоді, як негритянська культура почала складатися
як самобутній феномен, головною для неї стала
проблема соціальної, расової ідентифікації, пошуків
себе. Протидіючи расизму, темношкірі письменники,
в свою чергу, створювали «контрстереотипи», у
яких свідомо ідеалізувалося життя негрів. Суспільна
атмосфера примушувала негритянських письменників
займати «захисну позицію». Бралася до уваги можлива
реакція «білої Америки», побоювання викликати
з її боку жорсткої негативної реакції. Критичне
зображення негра, наділення його негативними рисами
також було обмежене небажанням сприйняття такого
художнього образу як наклепу на чорну расу у цілому
(творчість негрів – поетів, письменників, драматургів
Л. П. Принса, Ф. Вітлі, Ю. Хеммона, В. В. Брауна,
художників Дж. Джонсона, С. Мурхеда). Таким чином,
в цілому духовний, психологічний світ темношкірого
американця залишився художньо непізнаним.
Освоєння Нового Світу відбувалося на фоні закріп
лення стереотипів вищості європейської культури і
цивілізації, «боговибраності» європейців серед інших
народів світу і, відповідно, панування над місцевими
«варварами» розумілося як «природний» стан речей.
Європейці конструювали нову історію. Фабула
Творення, Явлення, Воскресіння і Страшного Суду
доповнювалася ідеєю власної месіанської долі з при
лучення до цивілізації народів–язичників. Просвіт
ницьке захоплення «первісною незайманістю» абори
генного населення співіснувало з уявленнями про
нерозвинутість, примітивність місцевих дикунів, яких
тільки через насилля можливо прилучити до лінійного
прогресу людства. Історія свідчила про швидкі зміни
у ставленні колоністів до місцевого населення. Ще
до набуття незалежності Сполученими Штатами для
англійців (на відміну від французів, які намагалися
підтримувати добросусідські стосунки з індіанцями)
переважаючим став ізоляціонізм і навіть певна зневага
до тих, хто був лояльним до аборигенів. Землі, заселені
корінними мешканцями – індіанцями – уявлялися (і
не тільки митцями) безлюдними пустелями, а саме
туземне населення, його культура, звичаї, їх історична
вкоріненість в кращому випадку ігнорувалися, в
гіршому – зневажалися і піддавалися жорстокому
безпрецедентному знищенню.
На початку XIX ст. країна набуває континентальних
масштабів за рахунок колонізації західних і центральних
територій Північної Америки. Освоєння нового,
складного природного середовища романтизується
в художньому сприйнятті американських авторів.
Рух на Дикий Захід для Н. Готорна, Е. Дікінсон,
Г. Мелвілла, Дж. Одюбона, М. Твена, Р. У. Емерсона
перестає бути лише територіальною експансією.
Для них – це історичний час пошуків відповідей на
питання власно американської відмінності їх героїв.
В літературній палітрі Америка поставала країною
благочинного месіанства, ідеалізму та насилля. Хоча,
як відомо, реальність була набагато жорстокішою і
неоднозначнішою, ніж її художні дзеркала.
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Крокування західної цивілізації просторами Пів
нічної Америки в ХІХ ст. теж означилося не тільки
індустріальним піднесенням. Для корінного населення
вона не залишала альтернативи виживання ніж
прийняття тих правил і меж цивілізаційного існування,
які відкидали можливість підтримки іншої культури
на рівних умовах. Це був час наймасовішого і
найжорстокішого знищення індіанців Південного Заходу
як на рівнинних землях, так і в гірських районах.
Економічний, меркантильний зиск в цих випадках
цинічно виправдовувався необхідністю виховання місце
вих аборигенів задля прилучення їх до вищої культури і
цивілізації.
У художньо–творчій традиції, в свою чергу, про
стежуються витоки формування образу американсь
кого індіанця. Твори мистецтва пропонують контрастні
стереотипи: «лютий, жорстокий індіанець» – «благо
родний гордий дикун». Упродовж тривалого часу,
до середини ХIХ ст., образ індіанця змальовується
у сентиментально–романтичних тонах. «Благородна
душа», здатна на віддану дружбу та жертовну любов,
спочатку втілювала специфіку американської екзотики.
Жорстокість індіанця – не вроджена, вона є відповідним
результатом жорстокості білих завойовників (творчість
Д. Сміта, М. Ноаха). Поступово, з усвідомленням того,
що високі ідеали свободи і рівності для усіх, незалежно
від кольору шкіри, залишилися надбанням теоретичного
розуму, образ «благородного дикуна» драматизується,
а також стає персонажем фарсу (твори Дж. О. Стоуна,
Ф. Купера, Р. Гілдред, Дж. Борохама).
Якщо стереотипи афроамериканця та індіанця
мали у мистецтві контрастні варіанти відтворення, то
образ мексиканоамериканця, «хлопця у сомбреро», до
другої половини ХIХ ст. – традиційно однозначний
і несе негативне емоційне забарвлення. Незмінно
лінивий вусатий бандит, підступний і боягузливий
любитель стрілянини та крові клішувався за допомогою
бульварної оповідальної літератури, шоу. Поява такого
стереотипу, так само, як і образ американського індіанця
та негра, визначена розвитком соціально–економічної
політики відносно американських меншостей, а також
філософією неперевершеності американця типу WASP –
білого протестанта англосаксонського походження.
Руйнування негативного стереотипу мексикано
американця відбувається у другій половині ХIХ ст.
В північноамериканській оповідальній літературі
з’являються образи «гризера» і «рікос». Перший і
другий, як правило, – метиси, нащадки двох культур –
іспанських конкістадорів і непокірних індіанців. У
характері гризера переважає індіанське начало як
дійсно американське. Представник нижчого прошарку
мексиканоамериканців перебуває у гармонії з природою.
Заглиблений у себе, з почуттям власної гідності, він
спроможний піднятися над умовами свого існування.
Образ маленької, але стійкої рішучої людини набуває
романтично–містичного ореолу. Пізніше, на початку
ХХ ст., він надихатиме творчість Г. Гарленда, Дж. Лон
дона та ін.
Рікос – варіант шляхетного героя, американського
ідальго – по–своєму руйнує стереотип англосаксонської
неперевершеності. Американський «донкіхот» стверд
жує власну свободу, рівність англо– і мексикано
американців у романтичній сфері любовних стосунків.
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При усьому багатоманітні усі ці національні
образи – стереотипи зливаються в один, який може
бути визначений поняттям «американський характер».
Американські митці, переборюючи ідеалізовані уявлення
про свою «самість», про самість нації, створюючи
і відмовляючись від міфів, зберігаючи вірність
демократичній мрії, осягаючи діалектику ідеалу і реаль
ності, створювали художню історію національної долі.
Висновки. Мистецтво США – незвичайно супе
речливе дитя світової цивілізації. Багатоманіття жанрів,
контрастність образів, сюжетів не відміняли панування
основних лейтмотивів американського мистецтва –
«американської мрії» та «месіанського вдосконалення».
Вони активно впливали на процес міфологізації
американської дійсності, формування «національного
комплексу неперевершеності» американців, незалежно
від рівня й відмінності у їхніх потребах та уподобаннях.
Стереотипи, що відбивалися в американському
мистецтві, підтримувалися ним, ставали важливим
фактором самого його існування, народжувалися
в незвичайній ситуації творення історії і культури
«ідеального утворення» – «царства на пагорбі» –
Америки, в реальності – формування спільної історії,
єдиного соціокультурного простору, в межах якого
відбувалося становлення національної ідентичності.
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Ethnic and national stereotypes formation:
American artistic experience
The article deals with the cultural basis of the certain world–view artistic–shaped
«models» of American reality formation. The purpose of the article is to analyze
the artistic experience of ethnic and national stereotypes creation in the process of
the American nation and culture formation. Historical, typological and systematic
methods of analysis are applied in the aricle. The main conclusions are: the multitude
of genres, the contrast of images and plots did not abolish the domination of the main
leitmotifs of American art – «American dream» and «messianic perfection». They
actively influenced the process of mythologization of American reality, the formation
of «national complex of unmatched» Americans. Stereotypes reflected in the American
art, being maintained by it, were an important factor in its existence, were born in an
unusual situation of common history formation, common social and cultural space
within which the national identity was created.
Keywords: American art, artistic image, national and ethnic stereotypes,
American drama and prose.
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Вплив діяльності незаконних
воєнізованих і збройних формувань
на криміногенну ситуацію в Україні
Досліджено вплив діяльності незаконних воєнізованих і збройних формувань
на криміногенну ситуацію в Україні. Зроблено висновок про те, що зазначені
об’єднання стали вагомим чинником кримінальної активності в Україні.
Наявність підготовлених, озброєних і належним чином оснащених бойовиків у
лавах не передбачених законами воєнізованих та збройних формувань створює
реальну загрозу для безпечного існування українських громадян, суспільства і
держави.
Ключові слова: незаконні воєнізовані та збройні формування, екстремізм,
тероризм, криміногенна ситуація.

Аналіз соціополітичних реалій в сучасній Україні
засвідчує, що діяльність не передбачених законами
воєнізованих і збройних формувань зумовлює появу
низки негативних тенденцій у суспільстві. Функціо
нування цих формувань у складі політичних партій і
суспільно–політичних рухів суперечить нормам Консти
туції і законів України. Наявність таких об’єднань
ставить під сумнів здатність Збройних сил України
та інших легальних військових формувань своєчасно
і адекватно реагувати на актуальні виклики і загрози
безпечному існуванню громадян і держави. Це нівелює
авторитет армії, правоохоронних і безпекових органів
у суспільстві, спричинює зростання недовіри населення
до їх представників. Своєю чергою, зазначена ситуація
вкрай негативно позначається на превентивно–про
філактичній діяльності різноманітних правоохоронних
структур.
Метою статті є аналіз впливу діяльності
незаконних воєнізованих і збройних формувань на
криміногенну ситуацію 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 впливу діяльності незаконних
воєнізованих і збройних формувань на криміногенну
ситуацію в Україні. Зазначена обставина й визначає
актуальність пропонованої статті.
Громадська небезпека діяльності незаконних воєні
зованих і збройних формувань, як цілком слушно
зазначає І. Смирнов, полягає у здатності їх представ
ників адаптуватись до соціуму через злочинну діяль
ність, пристосовуючи властивості соціального середо
вища для цієї діяльності. Особлива небезпечність
цих формувань полягає у створенні комплексу
соціально–криміногенних зв’язків і взаємодій, які
сприяють дестабілізації суспільно–політичної ситуації
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в країні, загостренню міжнаціональних і релігійних
суперечностей, послабленню соціально–позитивного
контролю держави за процесами, що відбуваються у
суспільстві [32, с. 36].
Результати досліджень сутності і специфіки неза
конних воєнізованих і збройних формувань вказують
на те, що їх діяльність, зокрема й протиправна, має
груповий характер. Стабільне функціонування цих
формувань є можливим за умови наявності озброєння і
стабільного фінансування їхньої діяльності. Наявність
ознак озброєності, поєднання фінансових і матеріально–
технічних можливостей різних осіб, організаційна
стійкість цих формувань обумовлює орієнтацію їх
представників на тривалий характер функціонування.
Зазначені обставини відкривають широке поле для
незаконної діяльності, що негативно позначається на
стані громадської безпеки держави. Навіть поверхневий
кримінологічний аналіз сучасної злочинності вказує
на те, що найбільш небезпечними і резонансними є
злочини, вчинені із використанням зброї. Об’єктами
збройних злочинних посягань стають права та інтереси
окремих осіб, державна, комунальна і приватна влас
ність, нормальне функціонування органів державної
влади та управління тощо. У сучасних умовах
підвищена громадська небезпека злочинів, пов’язаних
із використанням або погрозою використання зброї,
обумовлюється суттєвим кількісним і якісним розши
ренням видів злочинів, які вчиняються із використанням
зброї, удосконаленням і модернізацією наявних зразків
зброї, які характеризуються суттєвим підвищенням її
убивчої і вражаючої сили. Своєю чергою, ця обставина
збільшує важкі наслідки злочинів, учинених із вико
ристанням зброї.
Відсутність мотивів для здійснення суспільно
корисної діяльності, невизнання і кримінально–правове
переслідування державою не передбачених законами
воєнізованих і збройних формувань об’єктивно збли
жує їх учасників із організованими злочинними
угрупованнями, що, безумовно, сприяє погіршенню
криміногенної ситуації у країні. Інтегрованість незакон
них воєнізованих і збройних формувань із злочинним
світом обумовлюється такими причинами.
Іллегальний спосіб створення і функціонування
незаконних воєнізованих і збройних формувань. Питання,
пов’язані зі створенням і функціонуванням суб’єктів
суспільного життя, унормовуються Конституцією та
законами України. Нормативні акти містять низку
застережень, за яких громадському об’єднанню може
бути відмовлено у державній реєстрації. Також вище
уже неодноразово наголошувалось на тому, що
згідно із чинним законодавством України існування
не передбачених законами воєнізованих і збройних
формувань забороняється. Відтак діяльність зазначених
формувань перебуває поза правовим полем, а кримі
нально–правове переслідування їх учасників з боку
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держави створює умови для зближення із представ
никами злочинного середовища. Варто наголосити, що
усі без винятку громадські об’єднання в Україні, які
внаслідок специфіки і спрямованості свої діяльності
підпадали під визначення незаконних воєнізованих
або збройних формувань, не мали офіційної державної
реєстрації.
Необхідність створення організаційних, мате
ріально–технічних і фінансових умов для оснащення,
підготовки, стабільного і тривалого функціонування
незаконних воєнізованих і збройних формувань. Діяль
ність будь–якого громадського об’єднання (громадської
організації, політичної партії, релігійної громади
тощо) передбачає наявність стабільного фінансування.
Чинним законодавством України встановлюються засади
їх фінансово–господарської діяльності. Фінансування
інститутів громадянського суспільства і суб’єктів
політики має бути прозорим і підзвітним уповно
важеним органам державної влади і громадськості.
Натомість різноманітні асоціальні спільноти, які
демонстративно протиставляють себе суспільству і
державі, для фінансування і матеріально–технічного
забезпечення своєї протиправної діяльності викорис
товують кошти і майно, здобуті злочинним шляхом.
Як уже зазначалось вище, сам факт існування не
передбачених законами воєнізованих та збройних
формувань суперечить Конституції та законодавству
України. Статтею 260 КК України визначено відпо
відальність за створення не передбачених законом
воєнізованих або збройних формувань, керівництво
ними або участь у складі цих формувань у нападі на
підприємства, установи, організації чи на громадян
[17]. Крім того, найбільш поширеними злочинами,
що можуть бути вчинені не передбаченими законами
воєнізованими і збройними формуваннями або їх
представниками (членами), є грабіж (ст. 186 КК
України), розбій (ст. 187 КК України), вимагання
(ст. 189 КК України), створення злочинної організації
(ст. 255 КК України ), сприяння учасникам злочинних
організацій та укриття їх злочинної діяльності
(ст. 256 КК України), бандитизм (ст. 257 КК України),
викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної
зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи
радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом
шахрайства або зловживанням службовим становищем
(ст. 262 КК України), незаконне поводження зі зброєю,
бойовими припасами або вибуховими речовинами
(ст. 263 КК України), порушення правил поводження з
вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або
радіоактивними матеріалами (ст. 267 КК України) [17].
Кримінальна статистика останніх років свідчить
про суттєве зростання злочинів, пов’язаних із вико
ристанням зброї. Так, засновник громадської організації
«Громекс», колишній заступник прокурора м. Києва
М. Могильницький, посилаючись на статистичну інфор
мацію Генеральної прокуратури України, зазначає,
що за перші 9 місяців 2016 р. в Україні зафіксовано
174245 тяжких та особливо тяжких злочинів. Це на
чверть більше, ніж в 2015 р., з них нерозкритими
залишаються 78,2%. Зареєстровано 1483 умисних
убивства, з яких нерозкритими залишаються 32,4%.
Зафіксовано 7 замовних убивств, жодне з яких не
розкрито. Встановлено 3004 фактів розбою, з них не
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розкрито 49,4%. Із зареєстрованих 21910 пограбувань
нерозкритими залишаються 74,8%. Зафіксовано 5287 ви
падків незаконного обігу зброї, з яких не розкрито
43,7%. Встановлено 495 випадків вимагання, з них
нерозкритими залишаються 78% [4]. Загалом у 2016 р.
в Україні спостерігається суттєве зростання кількості
тяжких злочинів: з облікованих 177855 у 2015 р. до
213521 – у 2016 році, що на 35666 або на 20% пере
вищує відповідні показники 2015 р. Також у 2016 р.
зареєстровано 579 злочинів, вчинених з використанням
вогнепальної зброї, і 328 – вчинених з використанням
холодної зброї. Найпоширенішими є злочини проти
власності, яких зареєстровано 405549, з них 27119 –
припадає на грабежі [10].
Хвилеподібне зростання озброєної злочинності
спричинює поширення в українському суспільстві
панічних настроїв. Атмосфера страху і невпевненості
у завтрашньому дні посилюються деякими ЗМІ, які
тиражують інформаційні повідомлення про повернення
до «лихих 90–х», які у масовій свідомості асоціюються
із розгулом кримінального терору з боку організованих
злочинних угруповань. На цю тенденцію вказав і
секретар Ради національної безпеки і оборони України
О. Турчинов під час відвідання Тренінгового центру
підготовки поліцейських підрозділів поліції особливого
призначення «КОРД». У своєму виступі він, зокрема,
зазначив, що всередині країни «піднімає голову озброєна
організована злочинність» [24].
Різноманітні громадські активісти у камуфляжній
формі та балаклавах, виступаючи від імені добровольчих
батальйонів чи різноманітних радикальних громадських
ініціатив, використовуючи формений одяг, зброю
або її муляжі для здійснення психологічного впливу
(залякування, шантажу, погроз тощо) на інших осіб,
під надуманими політичними приводами або без
них здійснюють погроми або пограбування закладів
торгівлі і громадського харчування, офісних приміщень
фірм та підприємств. Такі дії можна розцінювати
як хуліганські вчинки, яким надається політичне
забарвлення, незаконний тиск на власників цих закладів,
що здійснюється на замовлення конкурентів, або
спроби вимагання коштів чи майна з метою особистого
збагачення. Звичним явищем у наш час стали майже
щоденні повідомлення ЗМІ про убивства, стрілянину
на вулицях, вибухи, затримання осіб, які незаконно
переміщували або зберігали зброю, набої або вибухові
речовини.
Вище уже наголошувалось на тому, що непрозорі,
а подекуди і явно злочинні джерела фінансування,
незаконне придбання, зберігання і використання зброї та
набоїв до неї об’єктивно зближують незаконні воєнізовані
та збройні формування із організованими злочинними
угрупованнями. Деякі лідери таких формувань вважають,
що ця обставина не лише не компрометує їх, а навпаки
додає своєрідного романтичного забарвлення діяльності
цим об’єднанням. Так, наприклад, у численних публі
цистичних творах Д. Корчинського у час керування
ним «Українською народною самообороною» – пара
мілітарним блоком політичної партії «Українська націо
нальна асамблея» – спостерігається демонстративна
романтизація і героїзація окремих злочинних угруповань
та описуються контакти представників УНСО із
представниками злочинного світу [див. 14–16].
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Самі лідери цих формувань, зазвичай, не можуть
логічно пояснити джерела свого існування. Так,
офіційна біографія Д. Корчинського, окрім співучасті
у різноманітних громадських ініціативах, практично
не містить інформації щодо його соціально–трудової
діяльності [див. 8]. Схожою є й біографія колишнього
провідника ВО «Тризуб» імені Степана Бандери та
«Правого сектора» Д. Яроша, який у своїх інтерв’ю
зазначає, що усе своє життя займався виключно
розбудовою очолюваної ним організації [23]. У
декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру кандидата на пост Президента
України Д. Яроша, розміщеній на офіційному сайті
Центральної виборчої комісії України, вказано річний
дохід у сумі 803 грн. із зазначенням відсутності місця
роботи [див. 12]. Відсутність відомостей про трудову
діяльність і офіційні джерела доходів є характерною
і для інших учасників різноманітних парамілітарних
формувань.
Також схильність озброєних бойовиків до проти
правної діяльності пояснюється необхідністю реалізу
вати накопичені специфічні навички і досвід. З
огляду на це, слушною видається думка сучасного
андеграундного письменника Е. Лимонова, який вважав:
«Помилка усіх правих рухів… в тому, що вони відразу
ж, поспішаючи, починали створювати «бойовиків»,
наряджаючи їх у форму. Цей шлях неминуче призводить
до секти, до створення групок, а не партії. До того ж,
створивши «бойовиків», потрібно зайняти їх боями.
А боїв немає, і коли боїв довго немає, «бойовики»
розбігаються або починають громити торгові намети, які
жодним чином не стосуються політики» [18].
Протиправні методи діяльності та радикальна рито
рика учасників не передбачених законами воєнізо
ваних та збройних формувань очікувано зумовлюють
симетричну реакцію з боку правоохоронних і безпе
кових органів. Тому, окрім інцидентів під час про
ведення різноманітних політичних акцій і заходів, деякі
представники цих формувань ставали фігурантами
кримінальних справ. Так, після виведення контингенту
УНА–УНСО з території Придністровської Молдавсь
кої Республіки у 1993 р. в окремих учасників цього
формування правоохоронними органами вилучались
зброя, набої до неї та вибухові речовини. Е. Андрю
щенко у своєму дослідженні з посиланням на архівні
джерела наводить відомості про вилучення у бойовиків
УНА–УНСО протягом 1992–1993 рр. 3 автоматів,
1 револьверу, 14 гранат, 400 патронів різного калібру,
10 пляшок із запалювальною сумішшю тощо [2, с. 123].
7 листопада 1992 р. у Львові під час сутичок з
працівниками МВС України активістом УНА–УНСО
Р. Костівим ножем було поранено офіцера міліції.
«Унсовця» було засуджено до двох років позбавлення
волі [2, с. 123].
У липні 1993 р. у м. Ватутіне Черкаської області
за підозрою в убивстві було затримано членів УНА–
УНСО Непочесного, Вишневого та Черкащенка. В
останнього під час обшуків було вилучено пляшки
із запалювальною сумішшю. 20 листопада 1993 р.
зазначені особи здійснили втечу з ізолятору тимчасового
утримання Звенигородського РВВС, проте через деякий
час були затримані працівниками міліції [2, с. 123; 15,
с. 34].
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Колишній керівник УНА–УНСО у Рівненський
області О. Музичко («Сашко Білий») протягом 1996–
1999 рр. неодноразово притягувався до кримінальної
відповідальності за хуліганство та бандитизм. Політичне
керівництво УНА–УНСО ці та інші факти кримінальної
діяльності своїх представників на своїх інформаційних
ресурсах подавало виключно у політичній площині як
спроби тиску на опозиційні суспільно–політичні сили
[див. 28, с. 1.; 33; 22].
У вересні 1995 р. у Донецькій області під час
проведення навчально–тренувальних зборів («виш
колів») органами міліції було затримано активістів
ВО «Тризуб» імені Степана Бандери за незаконне
володіння холодною зброєю [2, с. 127].
У січні 1996 р. декількома озброєних обрізами
мисливської рушниці представниками цієї ж організації
з метою захоплення зброї та набоїв до неї було скоєно
напад на військову частину у Харківській області. Під
час нападу представниками «Тризубу» було обеззброєно
караульних, викрадено автоматичну зброю та набої
до неї. Згодом усі учасники нападу були затримані
працівниками органів внутрішніх справ. Зазначений
інцидент спричинив обшуки і затримання інших
активістів цього формування, під час яких працівниками
правоохоронних органів було вилучено зброю, набої та
вибухові речовини. Керівництвом цього формування
було зроблено офіційні заяви про провокативні дії з
боку працівників правоохоронних органів та політичне
підґрунтя порушених за вищенаведеними фактами
кримінальних справ [див. 2, с. 128; 26].
У другій половині 1996 р. активістом «Тризубу»
А. Філапасом було скоєно побиття двох працівників
міліції. У цей же час у м. Дніпродзержинську Дніпро
петровської області та у м. Чернівці активісти «Тризубу»
були притягнені до кримінальної відповідальності
за незаконне використання стрілецької зброї проти
невстановлених осіб та бійку із співробітниками
спеціального підрозділу МВС України «Беркут» вна
слідок господарського спору навколо Чернівецького
машинобудівного заводу [2, с. 128].
У серпні 2011 р. у м. Василькові Київської області
активісти споріднених парамілітарних формувань
«Соціал–національна асамблея» та Всеукраїнської
громадської організації «Патріот України» С. Бевз,
В. Шпара, О. Чернега, І. Мосійчук, В. Зателепа, у яких
вилучили зброю та бойові припаси, стали фігурантами
т.зв. «справи васильківських терористів». Зазначені
особи тривалий час утримувались у Лук’янівському
СІЗО. У цей же час у м. Харкові стався кримінальний
інцидент з використанням стрілецької зброї за участі
представників «Патріоту України» І. Михайленка та
В. Княжеського. Ці особи також були заарештовані
та звільнені після протестних акцій на Майдані
Незалежності на початку 2014 р. Керівництвом зазна
чених воєнізованих формувань у своїх заявах дії
правоохоронних органів розцінювались як «політичні
репресії» [див. 27].
У березні 2014 р. у фокусі уваги українського
суспільства та ЗМІ опиняється О. Музичко («Сашко»
Білий»), який очолював силове крило руху «Правий
сектор». 25 лютого 2014 р. О. Музичко з метою
тиску на депутатський корпус з’явився на засіданні
Рівненської обласної ради з мисливським ножем та
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автоматом Калашникова [30]. 27 лютого 2014 р. ним же
у присутності представників ЗМІ і працівника міліції
було здійснено побиття прокурора Рівненського району
А. Таргонія у його службовому кабінеті. Зазначена
подія стала резонансною і набула значного розголосу
в українському суспільстві та за кордоном [38]. Після
цього інциденту та реагування на нього керівництва
МВС України на чолі із А. Аваковим, О. Музичком було
проведено прес–конференцію на якій було висловлено
такий намір: «Я знищу всіх, хто приїде сюди. І знищу
Авакова. Як собаку повішу за ноги на брамі МВС»
[7]. Слідчим управлінням МВС України за фактом
погроз щодо працівника правоохоронного органу було
відкрите кримінальне провадження, а самого О. Музичка
оголошено у розшук.
4 березня 2014 р. першим заступником Голови
Комітету Верховної Ради України з питань боротьби
з організованою злочинністю і корупцією, народним
депутатом України Г. Москалем оприлюднено численні
факти поборів з підприємницьких структур та право
охоронних органів, які здійснювали О. Музичко та
підконтрольні йому представники силового блоку
«Правого сектору». Свої дії вони обґрунтовували
«потребами революції» [21].
25 березня 2014 р. МВС України поширило заяву
про те, що при затриманні співробітниками ГУБОЗ
МВС України «Сокіл» О. Музичко дістав вогнепальні
поранення, які спричинили його смерть. Перший
заступник міністра внутрішніх справ В. Євдокимов
повідомив, що члени стійкої озброєної злочинної групи,
до якої входив і О. Музичко, вчиняли кримінальні
правопорушення на території Рівненської та кількох
інших областей. У діях цієї групи, за словами В. Євдо
кимова, вбачались ознаки кримінального правопорушен
ня, передбаченого ст. 257 (бандитизм) КК України [6].
11 липня 2015 р. у м. Мукачевому Закарпатської
області між представниками Добровольчого українського
корпусу «Правий сектор» та особами, наближеними
до народного депутата України М. Ланьо, відбувся
кримінальний інцидент із використанням стрілецької
зброї. Наслідком цієї надзвичайної події стала загибель
одного із учасників цього конфлікту – Р. Ігнатулі.
10 січня 2016 р. на туристичній базі «Драгобрат»
у Закарпатській області стався черговий збройний
інцидент за участю представників ДУК «Правий
сектор». Коментуючи ці події, голова Закарпатської
обласної державної адміністрації Г. Москаль назвав їх
«брутальними провокаціями із застосуванням вогне
пальної зброї» та «звичайним бандитизмом» [19; 20].
Розгортання бойових дій на Сході України спри
чинило сплеск злочинності у тимчасово непідконт
рольних окремих районах Донецької та Луганської
областей. Фактично, на територіях, контрольованих
т.зв. «ДНР» та «ЛНР», відбулося зрощення місцевих
організованих злочинних угруповань із терористичними
організаціями та створюваними ними незаконними
збройними формуваннями. Наслідками цього синтезу
стали різке зростання злочинів проти життя і свободи
особи, власності та громадської безпеки. Особливу
занепокоєність правоохоронних і безпекових органів
викликає створення проросійськими бойовиками неле
гальних каналів переміщення зброї, бойових припасів,
вибухових речовин та наркотиків.
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За повідомленнями правоохоронних органів на
зазначених територіях проросійськими незаконними
збройними формуваннями провадиться терор щодо
місцевого населення. Озброєні групи т.зв. «ДНР»
та «ЛНР» займаються знищенням проукраїнських
активістів та підприємців з метою заволодіння їхнім
майном. Одну із таких груп було ліквідовано українсь
кими спецслужбами у вересні 2014 р. у м. Дружківці
Донецької області [див. 31].
Також згідно з даними Міжнародної правозахисної
організації «Human Rights Watch» (HRW) проросійські
бойовики піддають тортурам цивільних осіб з числа
місцевого населення та задіюють їх у примусовій
праці. Зазначені злочини набули системного характеру
[див. 40]. Як свідчать повідомлення ЗМІ, на тимчасово
непідконтрольних територіях Донецької та Луганської
областей відбуваються систематичні пограбування
банківських установ, закладів торгівлі та громадського
харчування [див. 13; 37; 36]. Поширеним явищем
є викрадення вибухівки із шахт, розташованих на
території Донецької та Луганської областей [див. 3; 35].
Наведені вище факти вказують на винятково загроз
ливий характер діяльності не передбачених законами
воєнізованих та збройних формувань для безпеки
громадян, суспільства і Української держави. Керівники
та члени окремих формувань, прикриваючись псевдо
патріотичною риторикою, використовують зброю задля
задоволення особистих матеріальних інтересів. Внаслі
док цього діяльність деяких формувань набуває відверто
криміналізованого характеру. а в окремих випадках вони
уподібнюються до звичайних злочинних угруповань.
З огляду на це, Українською державою вживались
нормативні і практичні заходи з метою локалізації
і мінімізації деструктивної діяльності незаконних
воєнізованих та збройних формувань. Так, у 1993 р.
чинний на той час Кримінальний кодекс УРСР був
доповнений ст. 187–6, яка передбачала кримінальну
відповідальність за створення не передбачених законо
давством воєнізованих формувань чи груп. З цього
часу учасники громадських об’єднань, які підпадали
під визначення незаконних воєнізованих або збройних
формувань, піддавались кримінально–правовому пере
слідуванню. Так, у лютому 1994 р. у м. Києві під час
проведення навчально–тренувальних заходів («виш
колів») працівниками органів внутрішніх справ було
затримано 26 членів УНА–УНСО, 7 з яких потрапили
до СІЗО за звинуваченням у створенні незаконних
збройних формувань [2, с. 125]. Після масових без
порядків 18 липня 1995 р., які мали місце під час
поховання Патріарха Київського Володимира, реєстра
цію УНА–УНСО як політичної партії було анульовано
Міністерством юстиції України.
У грудні 1994 р. Міністерством юстиції України
на адресу керівництва ВПО «Державна самостійність
України» було надіслано листа з вимогою вжити заходів
щодо усунення правопорушень у вигляді створення
воєнізованого формування під назвою «Варта». Згодом
прокуратурою Кіровоградської області за ст. 187–6
КК УРСР було порушено кримінальну справу проти
керівника «Варти ДСУ» В. Стадниченка. Проте,
Кіровоградська обласна рада, депутатом якої був
обвинувачений, не надала згоди на притягнення його до
кримінальної відповідальності [11].
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У першій половині 1997 р. кримінальну справу
щодо створення незаконного воєнізованого формування
було порушено проти керівників ВО «Тризуб» імені
Степана Бандери – Є. Філя, І. Сути та Є. Поважного.
За результатами судового розгляду Є. Філь та І. Сута
отримали умовні терміни покарання [39].
У зв’язку із поширенням сепаратистських тенденцій,
ескалацією суспільно–політичної напруженості у схід
них регіонах України та їх переростанням у мас
штабний військових конфлікт, починаючи з 2014 р.
зафіксована значна кількість злочинів, пов’язаних із
створенням непередбачених законом воєнізованих
або збройних формувань. Так, у 2014 р. за ст. 260 КК
України зареєстровано 489 злочинів, у 2015 р. – 574, а у
2016 р. – 536, тоді як у 2013 р. жодного злочину за цією
статтею не зареєстровано [9, с. 95].
Висновки. Таким чином, аналіз особливостей впливу
діяльності незаконних воєнізованих і збройних форму
вань на криміногенну ситуацію показує, що зазначені
об’єднання стали вагомим чинником кримінальної
активності в Україні. Наявність підготовлених, озброє
них і належним чином оснащених бойовиків у лавах
не передбачених законами воєнізованих та збройних
формувань створює реальну загрозу для безпечного
існування українських громадян, суспільства і держави.
Прикриваючись політичними гаслами або псевдо
патріотичною риторикою, учасники цих формувань
беруть безпосередню участь у кримінальному пере
розподілі об’єктів державної, комунальної та приватної
власності. З діяльністю цих формувань також
пов’язується розширення нелегальних каналів та збіль
шення обсягів незаконного переміщення зброї, боєпри
пасів та вибухових речовин.
Відсутність дієвого реагування з боку правоохо
ронної системи на ці кримінальні виклики українському
суспільству об’єктивно призводить до дискредитації
Української держави, зневіри населення у здатності
підтримувати на належному рівні громадський порядок
та забезпечувати безпеку громадян, суттєво погіршує
інвестиційний клімат в країні. Численні кримінальні
інциденти з використанням зброї зміщують позицію
України на міжнародному рівні до країн із вкрай
високим рівнем небезпеки для існування. Найбільш
резонансні злочини, скоєні з використанням зброї,
стають фетишем у інформаційно–психологічних кам
паніях спрямованих проти Української держави.
Зважаючи на це, перед правоохоронними і
безпековими органами невідкладним є завдання щодо
локалізації діяльності таких формувань на території
України, відпрацювання профілактичних заходів задля
упередження втягнення до їх лав українських громадян,
насамперед, молоді, перекриття каналів фінансування
та постачання цим формуванням зброї, боєприпасів та
вибухових речовин.
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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Чинники формування
громадянської активності в період
суспільно–політичної нестабільності
в Україні
Досліджено фактори виникнення та активізації громадянської дії
в Україні в умовах суспільно–політичної нестабільності. Проаналізовано
чинники, що сприяють суспільно–політичній діяльності, а також бар’єри, які
їй перешкоджають. Розглянуто індивідуальну мотивацію, імпульси до участі,
ресурси та існуючі умови участі, як важливі стимули громадянської активності
в Україні.
Ключові слова: громадянська активність, чинники громадянської
активності, суспільно–політична нестабільність, Революція Гідності, масовий
протест.

У процесі вивчення громадянських практик важливе
значення має аналіз обставин та умов, які виступають
рушіями громадянської активності населення. Це не
лише рівень економічного розвитку та дотримання
основних прав і свобод, а й певна сукупність факторів,
які визначають вибір конвенційних та неконвенційних
форм суспільно–політичної діяльності, причини масової
підтримки або незгоди з політикою держави тощо.
Показники громадянської активності, такі, зокрема,
як членство в партіях і громадських організаціях,
готовність та можливість обстоювання громадянами
своїх прав, громадська активність у контролі урядів та
громадянська компетентність відіграють важливу роль у
підтримці дієздатності громадянського суспільства.
Метою статті є аналіз факторів, які сприяють
чи перешкоджають суспільній активності населення в
період суспільно–політичної нестабільності в Україні.
Існує безліч підходів до дослідження чинників
громадянської активності. У сучасних емпіричних
дослідженнях виокремлюються декілька, які виявилися
дієвими та практично значущими.
Так, О. С. Резнік виділяє об’єктивні та суб’єктивні
фактори участі громадян у суспільно–політичній діяль_
ності, поєднання яких відображено в трьох основних
моделях.
Модель громадянського волюнтаризму охоплює як
суб’єктивні соціально–психологічні, так і об’єктивні
соціально–економічні чинники. Йдеться про ті випадки,
коли суб’єктивне усвідомлення власної політичної
компетентності та громадянського обов’язку поси
люється соціально–економічним статусом.
Модель структурних розколів пояснює зумовленість
громадянських практик проявами солідарності та
ідентифікації з різними соціальними групами, оскільки
соціальна стратифікація за різними ознаками з огляду на
різні обставини зумовлює суперечності між інтересами
соціальних груп.
Модель соціального капіталу здебільшого пояснює
діяльність у громадських організаціях довірою до
людей, відчуттям спільноти, сусідською єдністю, гро
мадською компетентністю, накопиченням відповідного
соціального ресурсу [7, с. 8].
Прихильники соціально–психологічного підходу до
визначення чинників громадянської дії зосереджуються
переважно на особливостях когнітивної сфери людини,
таких як віра у власні сили, впевненість у власній
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політичній компетентності, тощо. Зокрема, взаємо
залежність між цими чинниками та інтенсивністю
громадської активності досліджував американський
політолог Роберт Даль.
Дослідники з Британської національної ради з
питань волонтерських організацій розробили формулу
суспільної активності, суть якої полягає в тому, що
суспільна діяльність є сумою індивідуальної мотивації,
імпульсу до участі, ресурсів та існуючих умов участі.
Спробуємо дослідити суспільну активність населення
України упродовж 2013–2017 років, виходячи з вище
наведених факторів.
Мотивація до участі.
За результатами дослідження «Оцінка стану
розвитку громадянського суспільства та суспільної
активності громадян України» [5, с. 11], мотивацією
до суспільної діяльності для більшості громадян
України є їх цінності та моральні принципи. Так,
переважна кількість опитаних назвала мотивацією
до участі у суспільній діяльності бажання змінити
ситуацію на краще в місті, для конкретної групи людей
чи конкретної особи. Майже дві третини учасників
дослідження брали участь у суспільній діяльності, бо це
відповідало їхнім життєвим принципам, тоді як третина
опитаних хотіла бути причетною до спільної справи
чи мати особисту вигоду чи інтерес (самореалізація,
підвищення власної кваліфікації, проходження практики,
можливість наступного працевлаштування, тощо).
На відчуття співпричетності як один з найваж
ливіших чинників громадського активізму звертає
увагу і Роберт Даль у роботі «Проблеми громадянської
компетентності». Зокрема, він зазначає, що у відносно
гомогенних країнах, де етнічний чи релігійний склад
однорідний, люди більше відчувають співпричетність,
ніж у тих суспільствах, де збільшується кількість осіб
іншого етнічного чи релігійного складу [1]. Можна
стверджувати, що, виходячи з даного твердження,
українське суспільство характеризується доволі високим
рівнем співпричетності. У поєднанні з усвідомленням
власної громадянської компетентності та громадського
обов’язку це сприяє активізації суспільної дії.
Водночас, загострення суспільно–політичної ситуації
в 2013–2014 роках, значне занурення громадян через
ЗМІ до проблем суспільного життя призводить до
накопичення стресу, втоми та, як наслідок, зниження
практичного рівня залученості людей до суспільного
активізму.
Об’єктивні реалії економічної ситуації в Україні
зумовлюють загострення соціально–економічних чин
ників. Так, головними причинами, які можуть спонукати
людей особисто вийти на вулицю з виявом протесту, є
погіршення їхнього особистого соціально–економічного
становища. Опитування 2013 року показало, що це,
зокрема, різке зниження рівня життя (34,5% населення),
невиплата заробітної плати, пенсії, стипендії тощо
(32%), ухвалення владою рішень, які погіршуватимуть
становище соціальної групи, до якої належить
громадянин (24%), різке підвищення цін (21%),
зростання безробіття (19%). Однак, для 34% населення
не існує ніяких факторів, які можуть спонукати їх до
виходу на вулицю з протестом [6].
Водночас, виникнення масових протестів у 2013–
2014 роках не можна пояснювати виключно еконо
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мічними чинниками. Опитування громадської думки
свідчить, що лише 25% українців готові поступитися
громадянськими правами та свободами заради мате
ріального достатку, 45% навпаки згодні зазнавати
матеріальних труднощів на користь дотримання прав і
свобод.
З жовтня 2012 р. зросло значення таких нееконо
мічних причин виходу на вулиці, як випадки утисків
демократії (з 3,5% до 13%) [6]. Про це свідчить і
безпосередньо період загострення протестної активності
населення та початку Революції Гідності в листопаді
2013 року, коли стимулом до участі в акціях протесту
стало погіршення стану демократії в Україні після
приходу до влади Президента Віктора Януковича в
2010 році, зокрема, зростаюча концентрація влади в
руках глави держави, маніпулювання та тиск на медіа,
політично мотивоване та вибіркове застосування
законодавства по відношенню до лідерів опозиції,
декларативність прав та свобод людини та, врешті–
решт, відмова президента від задекларованого курсу
на зближення з Європейським Союзом без будь–яких
політичних консультацій з громадськістю. Так, з огляду
на вищезазначене, 2013 року неурядова міжнародна
організація Freedom House визнала Україну частково
вільною за рівнем свободи [11].
Імпульс до участі.
У дослідженні також вивчалися імпульси, які
спонукали громадян до суспільної діяльності. Результати
дослідження показали, що головним імпульсом для
80% учасників опитування були «бажання поліпшити
щось на місцевому рівні». При цьому, прослідковується
зв’язок цього бажання з віком опитаних. Так, чим
дорослішою є людина, тим більше вона хоче щось
покращити в місці, де мешкає (63% респондентів у віці
16–19 років та 96% громадян віком, старше 55 років).
Для 13% опитаних імпульсом стала інформація
із зовнішньої реклами, оголошень в мережі Інтернет
та з різних ЗМІ. Але важливість цього імпульсу
зменшується з віком населення. Інформація як імпульс
до дій важлива для 17% населення віком 16–19 років,
для 20% у віці 20–24 роки, 7% – 25–40 років, 21% –
41–54 роки та зовсім не важлива для людей за 55 років
[5, c. 11]. У цьому зв’язку особливого значення набуває
розвиток новітніх способів комунікації як інструменту
миттєвого поширення суспільно значущої інформації,
самоорганізації, тощо. Так, саме з публікацією заклику
журналіста Мустафи Найєма у мережі Facebook
збиратись на Майдані Незалежності 21 листопада
2013 року найчастіше пов’язують початок масових
протестів Євромайдану.
Кожен одинадцятий респондент зазначив, що він
розпочав участь «після зміни особистих обставин», а
саме – виходу на пенсію, вступу до навчального закладу,
народження дітей тощо. Для кожного двадцятого
опитаного імпульсом до суспільної активності є «власна
самореалізація та зацікавленість» [5, c. 11].
Серед безпосередніх причин, що спонукали людей
вийти на Майдан у листопаді 2013 року, трьома
найбільш поширеними виявилися: жорстоке побиття
демонстрантів на Майдані у ніч на 30 листопада,
репресії (70%), відмова Віктора Януковича від
підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом (53.5%)
та прагнення змінити життя в Україні (50%). Достатньо
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вираженими виявилися також прагнення змінити владу
в Україні (39%). Заклики опозиції були стимулом для
5% учасників і стільки ж вийшли на Майдан, прагнучи
помститися владі за все, що вона коїть [4].
Можна стверджувати, що важливим стимулом до
початку суспільно–політичної діяльності в Україні став
запит українського суспільства на реформи, передусім
у судовій та правоохоронній сферах. Агентами змін є
молодь (18–35 років), яка живе переважно у великих
містах (населенням 1 млн. і більше), з вищою освітою,
та представники середнього класу. Важливим аспектом
у даному разі став і запит підприємницького класу
на реформування політичної системи й готовність
фінансувати відповідні суспільні рухи.
Ресурси.
Головними ресурсами, необхідними для участі
в суспільному житті, українці вважають: наявність
необхідних знань та досвіду (68%), наявність вільного
часу (62%), впевненість у собі (58%) та фінансову
підтримку (13%) [5, с. 12]. Фінансова підтримка
є важливим, але не найпріоритетнішим ресурсом
для громадської участі, що підтверджують й інші
дослідження. Крім того, наявність знань та досвіду,
упевненість у собі безпосередньо залежать від досвіду
попередньої суспільної діяльності, тому чим раніше
людина залучається до різних видів участі, тим більше
вона отримує знань, навичок та впевненості в собі.
При цьому, на відміну від країн Європи та Північної
Америки, де наявність певного досвіду суспільної
діяльності, зокрема участь у волонтерському русі,
надає молоді привілеї при вступі до вищих навчальних
закладів, в Україні нема такої практики.
Особливого значення в Україні набув ресурс
вільного часу. Від 2012 року Україна незмінно входить
до рейтингу країн із найвищою зайнятістю населення –
у 2016 році рівень безробіття складав усього 9,9% [8].
Така висока зайнятість не сприяє суспільній діяльності,
але й не виключає її.
Умови участі.
В дослідженні «Оцінка стану розвитку грома
дянського суспільства та суспільної активності гро
мадян України» під умовами для участі розглядались
різні ситуації, що сприяють чи надають громадянам
можливість реалізувати їхню громадську активність.
Результати дослідження виявили, що для половини
опитаних головними умовами, необхідними для їх
участі в суспільному житті, є підтримка громади та
зацікавленість людей у вирішенні питань. Для третини
респондентів важливою умовою є наявність приміщення
для роботи або проведення заходів, при цьому у більшій
мірі приміщення необхідні для молоді. Підтримка
місцевої влади та державних закладів необхідна для
кожного п’ятого опитаного, і лише кожен сьомий
хоче матеріально–технічного забезпечення суспільної
діяльності [5, c. 12].
В той же час, як показав досвід організації
волонтерського руху в Україні після початку протестних
акцій на Майдані Незалежності та воєнних дій на Сході
України, саме організаційна, фінансова та кадрова
неспроможність органів державної влади забезпечити
нагальні потреби населення, їх самоусунення від
виконання функцій соціального та матеріального
забезпечення, стали одним з ключових чинників, що
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зумовили зростання суспільної активності громадян.
Такі громадські організації, як «Крила Фенікса»,
«Армія–SOS», фонд «Вільна Україна», «Народний
проект» та багато інших організацій та приватних
осіб, які розпочали свою волонтерську діяльність під
час або після Євромайдану, оперативно відреагували
на події в країні і, завдяки фінансовій підтримці
значної частки населення, змогли забезпечити базові
потреби української армії в період, коли держава через
бюрократичні процедури тільки вибудовувала ефективну
систему постачання.
Окрім факторів, які сприяють суспільній активності
населення – стимули, доцільно розглянути також ті, які
їй перешкоджають – бар’єри.
Поміж загроз і ризиків, які виникають у ситуаціях
політичної нестабільності, особливе місце займають ті,
які пов’язані з напрямом і характером активності різних
соціальних груп. Деякі з таких загроз, як, наприклад,
участь в акціях протесту, є наочними, інші мають
латентний характер. До останніх належить, зокрема,
високий рівень патерналізму, який блокує ініціативу і
гальмує суспільні перетворення.
Зокрема, у 2013 р., в період відносно стабільної
ситуації в країні, 67,1% респондентів вважали, що
вони не несуть ніякої відповідальності за те, що
відбувається в країні, 57,9% не готові були нести
відповідальність за стан справ у їхньому місті/селі.
З початком Революції Гідності і масових протестів
населення зона особистої відповідальності громадян
значно розширилась. Так, у 2015 р. частка тих,
хто готовий нести відповідальність за стан справ
у власному населеному пункті зросла на 15,9% у
порівнянні з 2013 р. і становила 41,9%, а тих, хто
відчуває повну або часткову відповідальність за події
в країні, стало 33,1% проти 17,7% у 2013 р. [2]. В той
же час, серед значної частини громадян України не
відбулось усвідомлення необхідності нового формату
взаємодії держави та суспільства.
Посилення авторитарних тенденцій напередодні
Революції Гідності можна також частково пояснити
атомізацією українського суспільства, яке, як показує
вищенаведене опитування, характеризувалось знеособ
ленням, відмовою від вибору, прагненням уникнути
відповідальності, зменшенням особистої автономії
у формуванні думки, несхильністю до критичного
мислення, тощо. Це, за словами М. В. Чабанної,
притаманно індивідам у авторитарних та схильних до
тоталітарності державах, оскільки наявність саме таких
рис використовують відповідні режими при захопленні
та утриманні влади [10].
Одним з бар’єрів на шляху активізації грома
дянської та громадської активності населення є брак
комунікації та співпраці організацій громадянського
суспільства з цільовою аудиторією та з іншими
організаціями, закритість та низька інформованість
про діяльність громадських організацій чи соціальних
ініціатив.
Так, згідно з результатами соціологічного дослід
ження, проведеного у рамках проекту «Зміцнення
громад заради сталого розвитку міста», громадські
організації рідко співпрацюють між собою. Ця співпраця
є точковою і переважно націлена на реалізацію окремих
проектів. Наприклад, організації можуть вдаватись до
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співпраці для пошуку спільної грантової заявки, якщо
виникає потреба у юридичній консультації або для
надання бартерних послуг, тощо [3].
Як наслідок, у переважної більшості українців
відсутня інформація щодо практик та можливостей
суспільної участі, існуючих інструментів впливу
громадян на дії влади. У свою чергу, відсутність
зворотнього зв’язку ставить ОГС у становище, коли
вони не розуміють бажання та потреби громадян.
Негативним чинником активізації суспільної діяль
ності українців є недостатня підтримка та заохо
чення з боку органів влади, які розглядають гро
мадські організації як неконтрольовані, непідзвітні
їм утворення. Дії владних інституцій спрямовані,
здебільшого, на те, щоб підвищити свій вплив на
діяльність ОГС, що у свою чергу призводить до ство
рення «кишенькових» організацій, повністю під
контрольних органам влади.
Висновок і перспективи подальших досліджень.
Отже, проведений аналіз показав, що українці в
періоди суспільно–політичної нестабільності керуються
здебільшого власними моральними принципами та
цінностями, ставлять дотримання громадянських прав
та свобод вище за зростання матеріального достатку.
Імпульсом до громадянської активності є бажання
покращити життя своєї громади і для цього вони
потребують знань, досвіду, вільного часу та впев
неності в собі. В той же час, існує ряд перешкод,
які ускладнюють поширення громадських практик.
Серед них схильність українців до патерналістських
настроїв, атомізація населення, брак комунікації з
громадськими організаціями та недостатність підтримки
з боку органів влади. Подальші дослідження даної
проблематики
допоможуть
удосконалити
роботу
ОГС, сприяти налагодженню активної співпраці насе
лення з владними інституціями та підвищити рівень
громадської залученості в суспільно–політичну діяль
ність.
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Factors of the civil activity formation in the period
of socio–political instability in Ukraine
The article is dedicated to the research of factors of development and
intensification of the civic actions in Ukraine in conditions of socio–political
instability. It analyses the factors, which contribute to the socio–political involvement,
as well as the barriers, which prevent it. It also considers the individual motivation,
impulses for participation, resources and the existing conditions for participation as
the important stimulus for the civic activity in Ukraine.
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Особливості формування іміджу України
в міжнародному інформаційному просторі
Розкрито сутність поняття «імідж держави» та розглянуто види і
форми міжнародного іміджу держави, що можуть використовуватися в
зовнішній та внутрішній політиці. Розглянуто стратегії формування іміджу
України, проаналізовано роль спорту, туризм, брендингу міст у та культурної
дипломатії у створенні національного іміджу. Розроблена стратегія, яка
ґрунтується на концепції національних інтересів держави, загальнонаціональної
стратегії розвитку України та галузевих стратегій розвитку (політичної,
економічної, соціальної, тощо). Стаття мітить аналіз образу України
у світових онлайн–медіа, та стратегічні рекомендації щодо формування
позитивного іміджу України у мас–медіа. Виділено пріоритетні напрямки для
формування позитивного іміджу України у інформаційному просторі.
Ключові слова: імідж держави, формування іміджу, культурна
дипломатія, світові онлайн–медіа, позитивний імідж.

У сучасних умовах розвитку України все більшого
значення набуває здатність держави впливати на
зовнішню та внутрішню політику силою ідей та
цілеспрямованих інформаційних потоків. Поряд з дер
жавними пріоритетами розвитку (такими, як впровад
ження інновацій, залучення інвестицій, розвиток
інфраструктури та інше) особливе місце належить
іміджу держави як необхідній умові її стратегічного
розвитку, способу захисту інтересів країни та її
громадян, забезпечення підтримки внутрішньої та
зовнішньої політики як однієї з умов національної
безпеки країни. Розуміючи важливість та актуальність
тематики формування та підтримки позитивного
іміджу держави на міжнародній арені, останнім часом
все більше науковців приділяють увагу проблемам
формування іміджу держави та її органів.
Розташування України в Південно–східній частині
Європи, в місці перетину трьох величезних геополі
тичних масивів – Євроатлантичного, Євразійського
та Ісламського – створює унікальний цивілізаційний
простір. У цьому можна бачити як певні переваги,
так і величезні проблеми, але таке розташування є
визначальним для долі України. Тому Україна як молода
незалежна держава має усвідомити себе в такому
геополітичному контексті, визначити свої геополітичні
інтереси з урахуванням складної системи інтересів
різних країн та сучасної розстановки сил – економічних,
політичних, військових, духовних. Особливо це
стосується близького оточення України. Загалом, Україна
у міжнародному інформаційному просторі на даний
момент сприймається як політично нестабільна країна,
яка балансує на межі дефолту економіки.
Проблематику міжнародного іміджу України роз
глядали в своїх працях Д. Аакер, С. Анхольт, С. Аске
гард, К. Асплунд, С. Блек, Б. Ванекен, Г. Гер,
Ж.–Н. Капферер, К. Келлер, І. Клеппе, Ф. Котлер,
І. Мартін, А. А. Нагашима, В. Олінс, Н. Пападопоулос,
І. Рейн, А. Салліван, Д. Хайдер, Л. Хеслоп, С. Холл,
Т. Шимп, С. Шарм та ін. Певні аспекти цієї проблеми
висвітлені у працях вітчизняних та російських
авторів: Е. А. Галумова, К. Грідіна, О. П. Горбушиної,
В. І. Гурського, А. О. Задої, Ю. Б. Кашлева, В. Королько,
О. В. Кулеби, Г. Личової, Л. А. Мороз, Л. В. Обо
ленцевої, О. Панкрухіна, Ю. Палехи, Г. Почепцова,
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Т. О. Примак, А. О. Старостіної, Т. В. Смачило,
К. А. Хачатурова, Т. М. Циганкової, В. В. Чекалюк,
О. Ю. Чечель, О. В. Швець та інші. Але проблеми
конструювання, функції іміджу держави, роль ЗМІ,
інформації в цьому процесі стали об’єктом уваги
Є. Аронсона, Є. Катцу, П. Лазерсфельда, А. Пратканіса
та інші. Іміджу окремих країн присвятили свої роботи
Д. Аленіус, X. Ісаакс, Б. Кнудсен та ін. Питання
бренда, брендингу розглядаються в працях Д. Аакера,
Г. Томаса, Е. Райса, Д. Траута, С. Анхолта та інші.
Досліджуючи проблему іміджу, соціально–психологічна
наука цікавиться загальними закономірностями різних
психічних процесів у ході його формування, незалежно
від того, в якому контексті чи з приводу якої діяльності
ці процеси відбуваються.
Метою дослідження є аналіз теоретичних та прак
тичних аспектів формування іміджу України у міжна
родному інформаційному просторі.
В усі часи кожна держава турбується про форму
вання власного позитивного іміджу, оскільки цілеспря
мована політика його формування сприяє захисту
національних інтересів, досягненню зовнішньополі
тичних цілей і створенню атмосфери підтримки
світовою спільнотою її кроків на міжнародній арені.
Міжнародний імідж будь–якої держави свідчить про
її політичну та економічну значимість, процвітання та
високий рівень культурного розвитку і є показником
авторитетності та успішності дій тої чи іншої
країни на світовій арені. Позитивний імідж держави
безпосередньо пов’язаний із ставленням до неї як інших
країн світу, так і власних громадян. Від іміджу держави
залежить і рівень патріотизму її громадян [1].
Проблеми конструювання, функції іміджу держави,
роль ЗМІ, інформації в цьому процесі стали об’єктом
уваги Є. Аронсона, Є. Катцу, П. Лазерсфельда, А. Прат
каніса та інші. Іміджу окремих країн присвятили свої
роботи Д. Аленіус, X. Ісаакс, Б. Кнудсен та ін. Питання
бренда, брендингу розглядаються в працях Д. Аакера,
Г. Томаса, Е. Райса, Д. Траута, С. Анхолта та інші.
Оскільки імідж держави часто формується через
імідж політиків як представників відповідних вели
ких соціальних груп, то він розкривається через
кластери якостей, які досліджує в своїй дисертації
О. Костенко. Дослідниця відзначає такі блоки якостей
іміджу політика, які є важливими для подальшого
соціологічного дослідження іміджу держави:
а) соціально–професійні якості: соціально–психо
логічна та соціально–перцептивна компетентність,
соціальний інтелект, комунікативність як здатність
будувати відносини, практицизм, конструктивність,
креативність, оригінальність, семантична гнучкість;
професійна працездатність, організованість, дисципліно
ваність, відповідальність, розвинена антиципація, висо
кий рівень саморегуляції, спрямованість на прийняття
рішень;
б) показники загальної культури, ціннісні орієнтації
як колективні і внутрішньо–прийняті матеріальні і
духовні цінності, суб’єктивне переважання тих чи інших
цінностей, визначення ієрархії ціннісних орієнтацій
(сім’я, багатство, творчість, кар’єра, честь, совість,
здоров’я, турбота про інших);
в) характеристики моральних якостей: патріотизм,
щирість, гуманізм, скромність, справедливість, благо
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родство, безкомпромісність до моральних вад та зло
вживань, відповідальність і обов’язок перед людьми [2].
Однією з особливостей іміджу є його фрагмен
тарність, яка стимулює роботу уяви суб’єктів сприйняття
і дозволяє впроваджувати імідж на безсвідомому
рівні психіки. Імідж відбиває в суспільній свідомості
і суспільному несвідомому результати взаємодії
особистості (групи або спільності) з даним соціальним
об’єктом, одержання інформації про нього від нього
самого або від джерел, що викликають довіру.
Існує необхідність посилення інформаційного потен
ціалу держави, активної і цілеспрямованої взаємодії із
засобами масової інформації, які висвітлюють діяльність
України для зарубіжній аудиторії.
З цієї причини формування позитивного міжна
родного іміджу України та пропаганда її за кордоном є
завданням загальнодержавної ваги, до виконання якого
мають бути залучені, відповідно до своєї компетенції,
всі органи виконавчої влади [3].
Позитивний імідж держави в очах її громадян
здатний консолідувати державоутворюючу націю до
протистояння зовнішніх впливів, об’єднати їх для
забезпечення постійного цілеспрямованого суспільного
розвитку у єдності та підсилити самоідентифікацію
населення як єдиного народу, громади незалежно
від етнічного походження та майнового стану його
складових суб’єктів. При цьому технології руйнування
іміджу держави з боку супротивників її успішно
або нейтралізуються, або зустрічають адекватну
протидію народу, ведуть до його згуртування. Одним
з незаперечних позитивних наслідків Євромайдану є
те, що світ почав чітко розрізняти українську владу і
українців [4].
Територіальний брендинг – це найбільш ефективний
інструмент позиціонування регіону, процес побудови,
розвитку та управління брендом, мета якого –
створення сильного й конкурентоспроможного регіону.
Наявність позитивного бренда дозволить підвищити
конкурентоспроможність міста, якість життя, залучити
зовнішні та активізувати внутрішні ресурси, сформувати
привабливий імідж.
Активний розвиток туризму в останні роки посприяв
тому, що в 2015 році Львів першим з–поміж українських
міст прийняли до Міжнародної асоціації «European
Cities Marketing». Це об’єднання 133 міст з 33 країн
Європи приділяє увагу збільшенню потоку туристів
за допомогою ефективних маркетингових технологій.
За останні три роки тут справді створено чимало
туристичних продуктів, орієнтованих на європейського
клієнта. Як результат – кількість гостей міста зросла на
30%. За новою програмою розвитку Львова планується
збільшити їх число протягом наступних 5–10 років у 2–3
рази, перевищивши показник в 1 мільйон [5].
У межах підготовки міста до Євро–2012 та
Євробачення – 2017 туризм було визначено як
стратегічний напрямок міста і його основну конкурентну
перевагу.
Ключові переваги Львова – 366 пам’яток історії, що
перебувають під захистом ЮНЕСКО, понад 750–літня
історія міста, багата на події і визначних людей. ТОП–5
визначних місць Львова, рекомендованих до огляду під
час Євро–2012: Площа Ринок, Вірменська церква, Опер
ний театр, Палац Потоцьких, Собор Святого Юра [2].
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Можна побачити, що брендинг в Україні виходить
на новий рівень – створення іміджу території. Для
розширення можливостей розвитку і зростання добро
буту свого населення містам важливо набути навичок
залучення інвесторів, потенційних жителів, туристів, а
також уміти формувати чіткий і позитивний бренд своєї
території.
На основі аналізу існуючого туристського іміджу
України та визначених проблем, які заважають його
формуванню, можна переконатися, що формування
позитивного іміджу – вкрай важливе і своєчасне
завдання. Привабливий туристський імідж України
може бути початком для стрімкого розвитку держави,
надасть змогу збільшити туристські потоки, дохід від
туризму та залучити іноземні інвестиції. Як наслідок,
може збільшитися рівень ВВП на душу населення, а
тому і зросте економічний рівень життя. За ефективного
функціонування галузі туризму з’являться як додаткова
кількість робочих місць, так і фінансові кошти для
покращення доріг та благоустрою міст тощо.
Для досягнення таких результатів необхідне
усвідомлення значущості галузі туризму та її потенціалу
в Україні. Почати треба зі стабілізації політичної
ситуації, підвищення безпеки життя і здоров’я, узгод
ження цін і якості турпродукту і їх відповідності до
європейських стандартів. Потрібно створити туристські
центри, проводити видачу путівників, розширити
інфраструктуру місць відпочинку та розміщення тощо.
Імідж України повинен відображати її унікальність
та самобутність, несхожість на інші країни, для більшої
зацікавленості іноземцями. Особливу увагу треба
приділити світовим засобам масової інформації, щоб
демонструвати Україну в необхідному образі. Важливе
чітке і послідовне виконання програм та законів, які
створюються та фінансування галузі туризму. Тільки
комплексна робота з формування позитивного іміджу
буде мати результати.
В світових ЗМІ з’являється все більше фотографій
всесвітніх зірок у блузках і сукнях, прикрашених
традиційним українським візерунком [4, с. 1].
Протягом 2014–2015 рр. зірки Голівуду та інші
медійні обличчя світу підтримують Україну, вислов
люючи обурення у ЗМІ агресією з боку Росії, одягають
українську символіку і вишиванки. Подібні флешмоби
дуже популярні і тиражуються у медіа.
Все більшу роль у формуванні та підтримці
міжнародного іміджу України відіграють недержавні
суб’єкти та ініціативи. Так, серйозний брендинговий
вплив у 2017–му році матиме дискусійний майданчик
в межах обговорення питань європейської безпеки за
участю лідерів країн світу – ювілейний 10–й Київський
Безпековий Форум 2017. За десять щорічних зустрічей
в Україні на Безпековому Форумі десятки тисяч
представників політикуму та громадського сектору
мали нагоду поділитися своїм позитивним враженням
про Україну та сформувати позитивне враження про
неї [6].
На прикладі з Україною є шанси діяти за прин
ципом: «Вимагайте неможливе, і вам дадуть те, що вам
по праву не належить». У 2014–2015 рр., спостерігаючи
за тиражуванням у медіа теми популярності країни,
стаємо свідками того, як Україна переходить із категорії
країна в бренд.
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У 2016 р. дослідження FutureBrand задекларували,
що не всі з 75 досліджених країн можна кваліфікувати
як «бренд». Справді, тільки 22 відповідають критеріям
і мають конкурентну перевагу над іншими. Щоправда
Україна поки що у переліку розглядається світовими
експертами як перспективна держава на шляху до того,
щоб стати брендом [7].
Перед Україною на сьогоднішній день стоїть
непросте завдання: утримання власних ринкових
сегментів, конкуренція як на власному, так і на міжна
родному полі з країнами, які мають у своєму арсеналі
найсучасніші брендингові технології, що зумовлює
необхідність активізації наукових і прикладних дослід
жень в цьому напрямку.
Сьогодні актуальним для України є ознайомлення
із світовим досвідом, набутим в процесі формування
та розвитку брендів, та спроба адаптувати його до
сучасного стану вітчизняної економіки в контексті
поглиблення глобалізації.
Для того, щоб про Україну згадували в матеріалах
міжнародних інформаційних агентств, які читають
мільйони людей із всього світу, уряду потрібно швидко
та об’єктивно реагувати на найбільш актуальні чи
драматичні події, які відбуваються у світі. Адже, як
показує досвід, якщо представники будь–якої країни
миттєво реагують та одними із перших висловлюють
свою стурбованість чи коментують ту чи іншу подію,
тоді це в обов’язковому порядку буде відображено в
світових засобах масової інформації.
Також важливим фактором, який впливає на бренд
держави є імідж її керівництва. Перш за все до уваги
береться імідж Президента країни. Адже враження
міжнародної спільноти про главу держави відповідає
враженню про саму державу. Для прикладу, під час своїх
міжнародних візитів Президенту необхідно досконало
знати про культуру, традиції, особливості, відомих
постатей, звичаї країни перебування, що без усіляких
сумнівів викличе симпатію приймаючої сторони. Якщо
при потребі Президент здатний без будь–якої допомоги
перекладача вільно розмовляти англійською мовою на
своїх ділових зустрічах, це також є великим плюсом для
його іміджу та іміджу країни в цілому [8].
Слід визнати, що на сьогодні Україна є не стільки
суб’єктом, скільки об’єктом інформаційної глобалізації.
Виходячи з того, що негативна інформаційна активність
із–зовні може бути застосована проти окремих громадян,
керівників держави, спрямована на дискредитацію її
стратегічного курсу, лобіювання тих чи інших змін у
законодавстві країни, з’явилася необхідність захистити
українське суспільство від негативних інформаційних
впливів, особливо зарубіжних суб’єктів.
Незважаючи на те, що державними органами
здійснюються певні кроки в напрямку покращення
іміджу та формування в міжнародної спільноти образу
України як передбаченого надійного партнера, проте, на
жаль, у країнах світу уявлення про Україну залишається
досить поверховим, фрагментарним, а частіше –
негативним. Звичайно, для створення позитивного
іміджу України має бути внутрішня стабільність у
державі: як у політичній, так і в економічній сферах. І
є очевидним, що якщо переважають події негативного
забарвлення, то вони обов’язково позначаться на
загальному іміджі, на інвестиційному потенціалі
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країни. Тому покращувати імідж нашої держави
в світі потрібно, в першу чергу, всередині країни.
Зокрема, розвиваючи ринкові механізми управління
економікою, наприклад, створюючи сприятливі умови
для конкуренції, знизити рівень корупції, знизити
адміністративні бар’єри, підвищити рівень правової
культури. З огляду на це, сучасний імідж України буде
залежати від реальних кроків державних органів та
посадовців на шляху модернізації та демократизації [9].
В умовах інформаційної глобалізації проблема
протидії нанесенню шкоди іміджу держави від
негативних інформаційних потоків значно складніша,
ніж проблема захисту інформації загалом через те, що
інформаційні загрози надзвичайно різноманітні, а від
їхнього впливу неможливо поставити залізний паркан.
Тож запобігання негативним інформаційним впли
вам, які наносять шкоду іміджу нашої держави, їх
нейтралізація вимагають не стільки технічних рішень,
скільки організаційно–правових і політичних. Тому для
сприйняття у світі відповідним компетентним органам
держави необхідно опрацьовувати та впроваджувати
власні ефективні засоби інформаційного впливу на
суспільну думку за кордоном шляхом розширення
української культурної присутності за кордоном,
просування українських освітніх послуг, залучення
зарубіжних ділових та наукових кіл, ЗМІ, розвитку
центрів української культури за кордоном, забезпечення
посилення позицій українських ЗМІ в світовому
інформаційному просторі для формування об’єктивного
сприйняття України в світі, для вжиття більш дієвих
заходів щодо відбиття інформаційних загроз її суве
ренітету і безпеки.
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Features of formation of the image of Ukraine
in the international informational space
The article reveals the essence of the «the image of the state» and considers the
types and forms of the international image of the state that can be used in external
and internal politics. The strategies of forming the image of Ukraine are considered,
the role of sports, tourism, branding of cities and cultural diplomacy in creating a
national image is analyzed. The development of the strategy is based on the concept
of the national interests of the state, the national strategy of Ukraine’s development
and sectoral development strategies (political, economic, social, etc.). The article
highlights the analysis of the image of Ukraine in the world of online media, and
strategic recommendations for building a positive image of Ukraine in the media.
Priority directions for forming a positive image of Ukraine in the information space
are highlighted.
Keywords: image of the state, image formation, cultural diplomacy, world of
online media, positive image.
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Політичні погляди українського студентства
на початку ХХ століття
Йдеться про особливості залучення українського студентства до участі
в політичному житті Наддніпрянської України. Будучи активними учасниками
третього, політичного, етапу розгортання українського національного руху,
студентство вишів Наддніпрянської України активно долучилося до заснуванні
політичних партій та громадсько–політичних організацій. Однак погляди на
устрій України в них мали зазвичай соціалістичне, а не національне забарвлення,
сама ж ідея українства серед усього студентства Наддніпрянщини не була
доволі популярною. Автор прагне знайти причини популярності/непопулярності
ідей національного самовизначення серед студентства в контексті визначних
політичних подій початку ХХ століття – Першої російської революції 1905–
1907 років, «столипінської реакції», Першої світової війни.
Ключові слова: студент, Наддніпрянська Україна, політична партія,
громада, українофільство, автономія.

Свого часу студентство назвали «барометром»
суспільства. Й дійсно, якщо подивитися на політичні
процеси, що мали місце у ХХ столітті й тривають
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у ХХІ столітті, саме молодь брала активну участь
у них й демонструвала почуття справжнього
патріотизму. Виступи молоді у Франції 1968 року,
«Революція на граніті» в Києві в роки «перебудови»,
події Помаранчевої революції й Революції Гідності
показують, що молодь завжди відчуває потребу змін
й прагне ці зміни втілити в життя. Завжди йдеться,
безумовно, про зміни на краще.
Одним з перших прикладів залучення молоді до
політичного життя можна назвати кінець ХІХ – початок
ХХ століття, коли український національний рух набув
ознак політизації. Саме в цей час виникають перші
політичні партії, громадсько–політичні організації, й
студентство вишів Наддніпрянської України прагне
також задекларувати свою позицію й висловити свій
голос у підтримку чи, навпаки, заперечення явищ,
що мали місце в ті часи. Звісно, що вивчення досвіду
політичної роботи наших попередників ніколи не буває
зайвим.
Інтерес до активної громадської позиції українського
студентства початку ХХ ст. привертав увагу ще
дореволюційних істориків. Дехто З. К., проживаючи в
підавстрійській Україні, цікавився життям студентства
Наддніпрянщини [5], натомість російський вчений
С. Н. Щоголєв, навпаки, із засудженням ставився до
будь–яких форм українства й розглядав цей рух з
консервативних позицій російського самодержавства
[26]. З настанням незалежності України історія
становлення політичних партій і організацій України
набула значного інтересу. Варто згадати роботи
В. І. Головченка [2], Г. В. Касьянова [9], А. М. Катренка
[10], В. Г. Сарбея [22], С. І. Світленка [23], в яких значна
увага приділена висвітленню становленню українського
національного руху на початку ХХ ст. Увагу саме
студентському компонентові у процесах політизації
руху приділяють Н. М. Левицька [13; 14], А. І. Мисечко
[17], І. С. Михальський [18], С. О. Наумов [19] та
ін. Тим не менш, попри значний інтерес сучасних
українських істориків до політичної історії України
початку ХХ ст., питання сприйняття молоддю тогочасної
дійсності майже не розглядається науковцями. У
переважній більшості у своїх дослідженням вони
лише констатують факти, а от мотивація вчинків
студентства ними оминається. Дану прогалину
прагнемо виправити шляхом звернення до спогадів
активних учасників політичного життя України початку
ХХ ст. – В. Н. Андрієвского [1], Д. І. Дорошенка [3],
І. А. Фещенка–Чопівського [24], Ю. Колларда [12] та
інших. При підготовці статті було використано також
матеріали часопису «Рідний край» та архівні документи
Інституту рукопису Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського (Ф.Х, Ф.80).
Мета статті – визначити причини й умови
політизації українського національного руху наприкінці
ХІХ – на початку ХХ ст., шляхи його розгортання,
показати
ставлення
студентства
Наддніпрянської
України й зокрема українського студентства, до цих
процесів.
У ХІХ – на початку ХХ ст. українські землі
опинилися у складі двох імперій – західноукраїнські
землі перебували у складі Австро–Угорської, вся інша
територія України (підросійська або Наддніпрянська) –
Російської імперії. Царський уряд проводив політику
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«православ’я, самодержавства, народності», дозволяючи
здобувати вищу освіту в переважній більшості
православним студентам (для католиків та іудеїв було
встановлено процентні норми), жінкам здобувати вищу
державну освіту було заборонено (в деяких містах було
дозволено відкрити недержавні та приватні вищі жіночі
курси; в Києві такі курси існували у 1878–1889 рр.,
а потім мережа закладів неурядового сектору стала
активно розвиватися під час й після революції 1905–
1907 рр.). Навчання проводилося виключно російською
мовою.
Український національний рух у Наддніпрянській
Україні пройшов кілька етапів: 1) початковий, що
знаменувався пробудженням в освічених колах
інтелігенції національної самосвідомості, інтересу до
історії та мови, розгортанням наукової та художньої
творчості (кінець ХVІІІ ст. – середина 40–х рр.
ХІХ ст.); 2) культурницько–політичний, започаткований
появою політичної тематики в творчості Т. Шевченка,
діяльністю кирило–мефодіївців та українських громад
(40–90–і рр. ХІХ ст. та 3) політичний, для якого
характерні виникнення і діяльність перших політичних
партій і організацій, включення в рух народних мас
(початок ХХ ст. – 1917 р.) [10, с. 4–5]. Роль студентства
впродовж кожного з виділених вище етапів розгортання
національного руху була однією з визначальних серед
інших представників інтелігенції.
На межі ХІХ і ХХ ст. популярне серед українства
громадівство зазнало політизації, до чого були
причетними, в першу чергу, студенти. Так, у червні
1891 року під час відвідин харківськими студентами
М. Байздренком, М. Базькевичем, І. Липою та
студентом Київського університету Св. Володимира
В. Боровиком могили Т. Шевченка в Каневі виникло
товариство «Братство тарасівців», що піддало критиці
попереднє покоління українофілів за захоплення
культурництвом, ідеалізацію українського народу
й зневагу до політичного життя. У надрукованій
1893 року у львівській «Правді» декларації «Profession
de foi» «тарасівці» визнали за свою мету «визволення
всіх російських народів від гнітючого деспотизму і
централізму московської держави», вироблення серед
інтелігенції «національних почувань», взяття «до рук
українських виховання й освіти». В їхніх політичних
планах значилося запровадження федеративного устрою
в державах, у складі яких перебували українські землі,
в соціально–економічних – розвиток українського
господарства й знищення експлуатації [12, с. 55–56].
Практична діяльність «тарасівців» полягала в
заснуванні гуртків у Києві, Полтаві, Чернігові, Одесі
тощо; налагодженні листування з однодумцями із
Галичини; організації бібліотеки нелегальної літератури,
яку вони отримували із Західної України; поширенні
серед членів гуртків самоосвіти українських легальних
(«Хмари» І. С. Нечуя–Левицького, «Юрій Горовенко»
О. Я. Кониського, «На розпутті» і «Соняшний промінь»
Б. Д. Грінченка) і нелегальних видань; влаштуванні
самодіяльних вистав у містечках Харківської губернії;
організації
студентських
масовок
із
читанням
рефератів [10, с. 164] тощо. Однак 1893 року через
неконспіративність деяких членів «Братство тарасівців»,
а це 24 особи, було ліквідоване жандармерією [22,
с. 207–208].
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Сучасники, між тим, відзначають непопулярність
ідей «тарасівців» серед української молоді, більшість
якої трималася в основному соціалістичних поглядів [16,
с. 25].
Після ліквідації «Братства тарасівців» ідеї українства
знаходять своїх прихильників серед київського
та харківського студентства, яке об’єднується в
«Українську студентську громаду» – 1895 року в
Києві (Г. Лазаревський, І. Руденко, П. Холодний)
[14, с. 2] та 1897 року в Харкові (Д. Антонович,
І. Кухта, Є. Тищенко, М. Русов) [6, с. 70]. Слід, однак,
зауважити, що «молоді громадівці» відрізнялися від
своїх попередників лише наданням своїй діяльності
політичного відтінку, в той час як «українофільське»
культурництво ними закинуто не було. Зокрема,
традиційним для громад була організація драматичних
гуртків і хорів, аматорських вистав, відзначення роковин
Т. Шевченка, І. Котляревського, тісна співпраця зі
студентськими національними угрупуваннями грузин,
поляків, вірмен тощо [12, с. 60–63]. Поряд з цим
громадівці широко пропагували соціалістичні гасла, а
селянство й робітництво вважали головним об’єктом для
агітації своїх ідей [11, с. 50].
На початку 1896 року в Києві, на перехресті
драгоманівського і «тарасівського» впливів, виникла
перша власне українська соціал–демократична орга
нізація – «Група українських соціал–демократів»,
на чолі якої стояли студент історико–філологічного
факультету університету Св. Володимира І. Стешенко
та письменниця Леся Українка. Найбільшим здобутком
організації у національній справі стало створення
власного видавництва і заснування політичної серії
«Бібліотеки
українських
соціал–демократів».
Як
зазначає В. І. Головченко, хоч Група УСД і залишилася
невеликим гуртком інтелектуалів, якому не вдалося
розгорнутися у справжню соціал–демократичну партію
й налагодити міцні зв’язки з народними масами,
теоретичний доробок даної організації, насамперед щодо
національного і селянського питань, помітно вплинув
на вироблення програмових засад перших українських
політичних партій Наддніпрянської України – РУП,
УСДРП і Спілки [2, с. 12–13].
Студентство долучилося й до створення політичних
партій Наддніпрянської України. Так, у січні 1900 року
на зібранні харківських студентів–громадівців (Д. Анто
новича, Б. Камінського, Л. Мацієвича, М. Русова) було
засновано першу в Наддніпрянській Україні політичну
партію – РУП (Революційну українську партію).
Невдовзі харківським адвокатом М. Міхновським було
складено її програму під назвою «Самостійна Україна».
Щоправда, просякнутий ідеєю здобуття державної
незалежності, документ оминав шляхи розв’язання
соціально–економічних проблем й не містив жодного
натяку на соціалізм. Через це невдовзі програму було
змінено на іншу, в якій враховувалися соціалістичні
гасла, а в політичному висувалася вимога національно–
територіальної автономії України у складі оновленої
Росії [14, с. 8].
РУП мала свої осередки – т.зв. «Вільні громади», у
семи українських містах, в т.ч. Харкові, Києві, Ніжині,
Полтаві. До складу цих гуртків належали студенти,
учні середніх шкіл, інтелігенція, частково селяни
й ремісники. Практична діяльність партійців мала
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пропагандистський характер й полягала в написанні й
виданні соціалістичних брошур («Дядько Дмитро», «Чи
є тепер панщина?»), листівок, газет, які поширювалися
серед селянства й робітництва. Серед найбільш знакових
дій рупівців можна відзначити організацію селянських
виступів на Полтавщині й Харківщині 1902 року, участь
разом з іншими політичними партіями в загальному
промисловому страйку в Києві в липні – вересні
1903 року [2, с. 8–9, 20–23].
Друга за часом утворення політична партія
Наддніпрянської України також виникла не без участі
молоді. 1900 року в Києві студенти Б. Ярошевський та
М. Меленевський заснували Українську соціалістичну
партію, яка складалася в основному зі студентів –
нащадків спольщених українських шляхетських родин
й у своїй програмі спиралася на позиції Польської
соціалістичної партії [2, с. 12–15; 9, с. 76]. Метою
УСП було проголошення демократичної Української
республіки після розпаду Російської імперії; утверд
ження демократичних прав і свобод, звільнення трудя
щих від капіталістичного гніту та усуспільнення
землі й засобів виробництва. Будучи нечисленною,
УСП 1903 року приєдналася до РУП, проте вже
наприкінці року вийшла з її складу й невдовзі злилася
із Польською соціалістичною партією. Цього ж року
до РУП майже в повному складі увійшла Київська
студентська громада [9, с. 77].
Студентство, хоч і в незначній кількості, входило
до складу політичних партій, що вийшли з РУП, –
Української народної партії, що проголосила метою
боротьбу за незалежність України (1902 р., лідер –
М. Міхновський), Української соціал–демократичної
спілки (1904 р., М. Меленевський, О. Скоропис–
Йолтуховський); УСДРП, в яку 1905 року після офіцій
ного визнання соціалістичної платформи, реоргані
зувався РУП [22, с. 260–261].
На початку ХХ ст. студентський рух набрав соціа
лістичного забарвлення. Так, на Четвертому україн
ському студентському з’їзді 1904 року члени харківської
Української студентської громади приєдналися до
програми РУП, аби боротися за «знищення само
державства та за міжнародний соціалізм» [12, с. 61–69].
Під час революції 1905–1907 рр. у вищих
навчальних закладах Наддніпрянщини відроджуються
студентські громади. Проте їхня діяльність відтепер
була аполітичною. Так, члени Харківської студентської
громади мали на меті «ширити наукову та політичну
освіту й самосвідомість серед студентів–українців
у Харкові, сприяючи їх з’єднанню і виховуванню
здібних діячів на рідній ниві»; одеські студенти
визнавали за необхідне, окрім культурно–національної
діяльності, надавати економічну допомогу [4, с. 181].
Звичним у роботі громад було заснування власних
бібліотек, написання й обговорення рефератів на
національні теми, організація студентських вечорів,
популяризація ідеї студентських клубів [25, с. 134–
136], співробітництво в пресі коректорами та
кореспондентами [14, с. 13], діяльність у «Просвітах»
в якості лекторів для популярних викладів та артистів
для проведення вистав й концертів [3, с. 125; 24, с. 21].
Студент Новоросійського університету (м. Одеса)
М. Є. Слабченко в цей час завідував архівом та
музеєм «Просвіти»; за його активної участі в одеській
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«Просвіті» восени 1909 року відкривається наукова
секція, де молоді науковці виголошували доповіді з
політекономії, історії української літератури, церкви та
права. Інший студент університету А. В. Ніковський
опікувався бібліотекою та читальнею організації, тісно
співпрацював з одеською «Громадою» [17, с. 71–73].
Однією з найпродуктивніших була робота київсь
ких громадівців, які домоглися відкриття в універси
теті крамнички з українськими книжками, випуску
підписних листів на пам’ятник Т. Шевченку, виступили
із пропозицією запросити видатного історика М. Гру
шевського обійняти кафедру в університеті [1, с. 246].
Студентство очолило рух за українізацію вищої
школи. Наголосимо, що викладання у вишах Наддніп
рянщини велося виключно російською мовою, а уні
верситети мали назву «імператорських російських». Тим
не менш у роки Першої російської революції питання
українізації вищої школи як ніколи стало на порядку
денному. Так, 1431 студент Київського університету
1906 року звернувся до ректора із проханням
запровадити у виші викладання українознавства (із
заснуванням чотирьох кафедр – історії, мови, літератури
й права) й полонознавства [1, с. 243–244; 21, с. 3].
Прикметно, що студентська наполегливість призвела до
того, що протягом 1907 року в трьох університетах й
на Київських вищих жіночих курсах було запроваджено
окремі українознавчі курси, які читалися українською
мовою [3, с. 118; 21, с. 4]. Зокрема в Новоросійському
університеті курс «Історії українських земель під
владою Литви і Польщі» українською мовою читав
приват–доцент Олександр Грушевський [5, с. 147–148].
І навіть по закінченні революції молодь не полишила
цієї ідеї: в грудні 1907 року студенти Харківського
університету звернулися до ректора Д. І. Багалія з
проханням дозволити викладання історії південної Росії
українською мовою [8].
Після придушення революції прикметною ознакою
нового етапу національного руху стало поєднання
громадсько–політичної діяльності студентства із науко
вою через засідання гуртків: зокрема, в Київському
університеті – «Історико–етнографічного» та «Вітчизно
знавства». У цей час, в епоху т. зв. «столипінської
реакції», коли про організоване студентське життя вже
не можна було вести й мови, саме участь в гуртках
залишилася єдиною офіційно дозволеною формою
вираження свого національного почуття. Хоча українські
громади і діяли в основному лише в культурницькій
сфері і часто нелегально (організовували українські
бібліотеки–читальні, виступи із рефератами на зборах
та вечорах пам’яті письменників і громадських діячів;
вели листування із визначними українськими діячами за
кордоном, зокрема М. Грушевським, що жив у цей час
у Львові; здійснювали продаж і поширення українських
книжок і брошур), С. М. Щоголєв у праці «Украинское
движение, как современный этап южнорусского
сепаратизма» (1912) все одно називав їх «політичними
організаціями, що йдуть в авангарді українського руху»
[26, с. 283, 285].
Певну активність українського національного руху
спостерігаємо в роки Першої світової війни. Зокрема,
у вересні 1915 року в Харкові, за ініціативою студента
університету А. П. Ковалевського, було створено нову
організацію «Українське національне коло» або «Коло
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незалежних». Серед політичних вимог членів «Кола»
відмітимо потребу національної автономії, скасування
релігійних і національних обмежень для представників
різних національностей, надання політичних свобод,
запровадження 8–годинного робочого дня. Ідею
автономії України підтримувала й створена в Харкові
«Українська студентська громада» [18, с. 11]. Окрім
цих організацій, в Харкові активізувалися Український
соціалістичний колектив, група федералістів, гуртки
самоосвіти, Юнацька спілка Лівобережної України
тощо. Частково всі ці організації перебували під
впливом партійних груп УСДРП, УПСР, УНП. Поряд
з активною культурницькою програмою, в першу
чергу боротьбою за українську мову і літературу,
відбувається політизація та радикалізація національного
руху, поширення самостійницьких поглядів на тлі
посилення антиросійських і австрофільських настроїв,
в першу чергу, через зростання авторитету УНП й
розчаруванні в діях соціал–демократів і есерів. Втім, як
зазначає С. О. Наумов, не маючи під собою серйозного
політичного, організаційного, теоретичного підґрунтя,
вказані вище явища були локальними, нестійкими
й невиразними й, по суті, не залишили сліду в
суспільному житті [19].
Тим не менш, не варто переоцінювати роль
українського національного чинника в громадсько–
політичній діяльності студентства Наддніпрянської
України. Попри те, що вихованці вищих навчальних
закладів складали в першій половині 1860–х рр. понад
70% активістів українських громад, українофільський
рух був малочисельним. Приміром, найбільша на
початку 1860–х рр. Київська громада нараховувала
лише 250–300 постійних членів, у 1880–ті рр. –
лише 30 [23, с. 88]. Так само нечисленними були
«українські студентські громади» межі ХІХ і ХХ ст.
Зокрема, харківська у 1898–1899 рр. нараховувала
трохи більше ста членів [12, с. 62]. У пореволюційний
період чисельність симпатиків громадівського руху
не збільшилася. Так, станом на 1908 рік, у громадах,
що діяли в Наддніпрянській Україні, нараховувалося
лише 384 члени (без врахування громади при КПІ)
[4, с. 191], що складало менше 2% від загальної
чисельності студентства вишів Ніддніпрянщини [13,
с. 4]. Та й серед такої незначної частини громадівців, як
зазначає М. Плевако, відсоток тих, які щиро поривалися
націоналізувати своє життя, був дуже малим. А для
багатьох із них українська мова так і не стала рідною
[20, с. 21, 29].
Причини апатії української молоді до національного
руху, на думку В. І. Головченка, слід шукати в
аполітичному культурництві «старих» громадівців,
яке штовхало студентство межі ХІХ і ХХ століть до
російських революційних груп й виробляло в нього
нігілістичне ставлення до всього українського [2,
с. 10]. Власне, антагонізм між «старими» і «молодими»
громадівцями не йшов на користь ні тим, ні іншим.
Мабуть, у цьому протистоянні важливе місце посідали
особливості українського менталітету, прагнення до
індивідуалізму та ворожнечі зі своїми супротивниками,
хай навіть з одного, рідного кола. З цього приводу
ще на початку ХХ ст. обурювався М. Плевако.
Порівнюючи український і польський національний
рухи, він зауважував, що в польських організаціях
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Харківського університету ніколи не існувало конфлік_
тів між студентами, випускниками університету та
старшим громадянством. Навпаки, зв’язки між ними
не пориваються ніколи й набувають форми не лише
моральної, але й матеріальної підтримки [20, с. 20].
На наше переконання, причинами малочисельності
українських
національних
організацій
були
й
репресивні заходи з боку російського уряду до різних
форм прояву національного почуття (взяти хоча б
сумнозвісний Емський указ 1876 року); низький рівень
національної самосвідомості, адже ще зі шкільної
парти українських учнів висміювали й виховували у
погорді до «хохлацтва» і «хлопської мови» [15, с. 30];
нещирість прагнень українців, відсутність чіткої мети
діяльності. Сміємо припустити, що апріорі український
національний, зокрема громадівський, рух не міг
бути численним, адже соціальну базу його складали
в основному представники сільської інтелігенції,
зокрема православного духовенства та селян [7, арк. 5],
а вони, як відомо, являли собою незначний відсоток
студентства, яке прибувало в центри вищої освіти
Наддніпрянської України не тільки з русифікованих міст,
а з усієї території Російської імперії.
Тим не менш, українське студентство вже на початку
ХХ ст. прагнуло показати себе як активного учасника
політичного життя. Перша українська політична
партія – РУП – якраз й була створена харківськими
студентами. З РУП були пов’язані більшість політичних
партій, що виникли в Наддніпрянщині, а це вельми
важливий показник започаткування процесу політичної
інституціалізації. Наприклад, з РУП вийшла Українська
народна партія Миколи Міхновського, яка стала
закликати до виборення незалежності.
Молодь брала активну участь у рухах за українізацію
вищої школи, а в політичному плані – прагнула надати
соціалізму національного забарвлення. На жаль,
більшість українських студентських організацій далі
ідей автономії у складі Російської імперії не виходили.
Напевне, далися взнаки їхня малочисленність й слабкість
ідей українофільства на тлі активної агітаційної
роботи російських соціал–демократичних й соціал–
революційних партій; відсутність незалежницьких
традицій у ХІХ ст.; внутрішня конфронтація; репресивні
заходи з боку російського самодержавства тощо. Тим не
менш, саме завдяки першим, хай й несміливим крокам у
процесі партійного будівництва на початку ХХ ст., стала
можливою Українська національна революція 1917–
1921 рр. й проголошення незалежності України.
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Political views of the Ukrainian students at the beginning
of the 20th century
The article deals with the peculiarities of the involving of the Ukrainian students
in the participation in the political life of Ukraine under the Russian rule. Being active
participants in the third, political, stage of the deployment of the Ukrainian national
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movement, the students of the higher schools of Ukraine under the Russian rule actively
participated in the founding of political parties and socio–political organizations.
However, the views on the structure of Ukraine in them were usually socialist, not
national color, the very idea of the Ukrainian way of thinking and lifestyle among all
the students of Ukraine was not quite popular. The author seeks to find the reasons for
the popularity / unpopularity of the ideas of national self–determination among the
students in the context of the prominent political events of the early twentieth century –
the First Russian Revolution 1905–1907, the «Stolypin reaction», the World War I.
Keywords: student, Ukraine under the Russian rule, political party, community,
Ukrainophilism, autonomy.
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Динаміка парламентського порядку денного
освітньої політики в Україні (1998–2016 рр.)
У сучасній західній політичній науці динаміка проблем освіти на порядку
денному парламенту отримала меншу увагу зі сторони дослідників ніж
відповідна характеристика проблем з інших сфер суспільного життя. Вивчення
даної проблеми в іншому емпіричному контексті має як емпіричний, так і
теоретичний інтерес. В рамках даної роботи названа проблема аналізується на
прикладі порядку денного парламенту України в період з 1998 по 2016 р.
У статті з’ясовується вплив конфігурації інституціонального дизайну
політичної системи України на динаміку парламентського порядку денного
освітньої політики. Для збору та аналізу даних було використано контент–
аналіз, лонгітюдний метод і метод «якісного компаративного аналізу» (QCA).
В ході аналізу здійснено опис динаміки змін в парламентському порядку
денному освітньої політики. Також виявлено сприятливі й несприятливі
комбінації факторів для руху проблем освіти на порядку денному парламенту
та визначено їх емпіричну вагу.
Ключові слова: парламентський порядок денний, освітня політика,
конфігурація інституціонального дизайну.

Незалежно від форми правління чи державного
устрою тієї чи іншої країни парламентський порядок
денний завжди є об’єктом уваги зі сторони громадсь
кості, політиків та дослідників. Останнє обумовлене
тим, що структура, динаміка та формування порядку
денного парламенту відображають розподіл влади в
політичній системі, пріоритети державної політики і
характер відносин між владою та громадянами.
У сучасній західній політичній науці дослідження
парламентського порядку денного характеризуються
різноманітністю проблематики та широтою викорис
таних концептуальних, теоретичних і методологічних
підходів. Для прикладу, значну увагу західних дослід
ників привертають питання ролі окремих політиків
та політичних партій у формуванні порядку денного
парламенту, ступінь влади парламентських комітетів
у законотворчому процесі, спосіб визначення проблем
парламентськими комітетами, інституціональні та
партійні особливості влади над порядком денним
парламенту («agenda power»), внесення окремих проблем
на парламентський порядок денний тощо. Вивчення
названої проблематики найбільш часто здійснюється
на основі історичного інституціоналізму, структурного
функціоналізму, теорії раціонального вибору з широким
використанням кількісних методів у порівнянні з якісни
ми. Дослідження парламентського порядку денного були
проведені такими західними дослідниками як Дж. Л. Уол
кер, К. Грін–Педерсон, П. Б. Мортенсен, М. Бруннер,
Т. Бройнінгер, М. Дебас, Г. Дьорінг та рядом інших.
У вітчизняній політичній науці відбувається
формування проблематики досліджень парламентського
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порядку денного. Даний процес відбувається в рамках
вивчення історії та практики парламентаризму в Україні.
Порядок денний парламенту частково потрапляє в
поле уваги вітчизняних вчених під час дослідження
наступних проблем, а саме: формальні та неформальні
аспекти українського парламентаризму, артикуляція
політичних інтересів у парламенті, парламентська
риторика, парламентські конфлікти, тощо. Названа
проблематика досліджувалася такими вітчизняними
вченими як О. Лісничук, В. Перевезій, К. Селіна,
Д. Лікарчук.
Також слід звернути увагу на наступні особливості
досліджень парламентського порядку денного прове
дених в межах політичної науки. По– перше, дані
дослідження найбільш систематично проводилися в
емпіричному контексті США та країн Західної Європи
й Латинської Америки. По–друге, динаміка проблем
освіти на порядку денному парламенту отримала
меншу увагу зі сторони дослідників ніж відповідна
характеристика проблем з інших сфер суспільного
життя.
Відповідно, вивчення даної проблематики в іншому
просторовому, а також часовому контексті викликає як
емпіричний, так і теоретичний інтерес. В рамках даної
роботи названа проблема аналізується на прикладі
порядку денного парламенту України в період з 1998 по
2016 р.
Метою роботи є з’ясування чинників, що впливають
на зміни в парламентському порядку денному освітньої
політики. Відповідно, завданнями є: виявити шляхом
емпіричного аналізу склад порядку денного освітньої
політики в парламенті; описати динаміку його змін;
з’ясувати характер впливу інституціональних чинників
на увагу членів парламенту до проблем освіти в цілому.
Парламентський порядок денний освітньої політики,
що виступає об’єктом дослідження в даній роботі,
визначається як перелік проблем освітньої сфери, яким
приділили увагу учасники законотворчого процесу.
У сучасній західній політичній науці в дослідженнях
парламентського порядку денного доволі часто в якості
залежних змінних розглядається різні аспекти внесення
законопроектів у парламент, контролю за порядком
денним та уваги до проблем на порядку денному
парламенту.
Такі вчені як Е. Дж. Тейлор, Г. С. Круц,
Т. Бройнінгер та M. Дебас, M. Бруннер зосереджували
увагу на початковій стадії законодавчого процесу, а
саме внесенні законопроекту в парламент [1; 2; 3; 4].
Дослідники описали та запропонували пояснення
варіації, що спостерігається в типах ініціаторів законо
проектів та у включенні законопроектів до розгляду
на комітетських чи пленарних засіданнях. В якості
факторів, що мають вплив на варіацію в зазначених
змінних, вчені розглядають характер відносин між
законодавчою та виконавчою владою, ідеологічну
дистанцію між учасниками законодавчого процесу,
інституціональні зміни в парламенті, інституціональний
статус партій у парламенті, партійну структуру
парламенту, природу проблем, що розглядаються,
мотиви парламентарів тощо. Об’єктом емпіричного
аналізу названих дослідників був законодавчий процес
у парламентах таких країн як США, Бельгія, Франція,
Німеччина, Великобританія в різні часові періоди.
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Іншою важливою змінною, яка привернула значну
увагу дослідників є контроль над порядком денним
парламенту. Г. У. Кокс та M. Д. МакКуббінз виділяють
два типи контролю над порядком денним парламенту
(«agenda power»), а саме: позитивний та негативний.
В першому випадку, конкретний актор має здатність
і можливість просувати законопроекти від початкової
до кінцевої стадії законодавчого процесу. В другому
випадку – блокувати просування законопроектів до
фінальної стадії [5; 6]. Відповідно, може досліджуватися
варіація як в цілому, так і в кожному типі зокрема.
Як приклад першого можна назвати дослідження
таких вчених як Г. Дьорінга та Е. Алемана [7; 8].
Дослідники проаналізували ступінь контролю над
порядком денним у парламентах 18 країн Західної
Європи та 18 країн Латинської Америки. Як приклад
другого можна назвати дослідження проведене
Ш. Гейлмаром та Д. А. Дженкінсом [9]. Головною метою
їхньої роботи було з’ясування ступеню негативного
контролю над порядком денним Конгресу США, який
здійснювався партією більшості Сенату. Для пояснення
варіації в контролі над парламентським порядком
денним дослідники використовують такі змінні як
інституціональна і партійна структура парламенту.
Помітне місце в рамках досліджень публічної
політики займає вивчення уваги різних учасників
законодавчого процесу до проблем з яких складається
порядок денний парламенту. Дану тематику чи подібну
до неї розробляв ряд вчених. В якості чинників, які
мають вплив на зміну уваги до проблем на порядку
денному парламенту дослідники називали ряд явищ.
Досліджуючи формування порядку денного Сенату
США в період третьої чверті 20 ст., Дж. Л. Уолкер
стверджував, що масштаб, серйозність та наявність
способу вирішення проблем визначають їх шанси
потрапити на порядок денний парламенту [10]. Р. Флі
гентхарт, С. Уолгрейв, К. Меппелінк для пояснення
динаміки процесу встановлення порядку денного в
парламенті Бельгії в період 1993–2000 р. викорис
товували такі змінні як ідеологічна близькість партій,
їх інституціональна позиція (правлячі – опозиційні),
приналежність до мовної спільноти та місце в
політичному спектрі [11]. П. Джон, Ш. Біван та
У. Дженнінгс аналізували вплив партійного контролю
над законодавчою та виконавчою владою на зміни в
порядку денному парламенту Великобританії з 1946 по
2008 рік [12]. Б. Д. Джоунс та М. С. Вайман, вивчаючи
процеси законотворення та встановлення порядку
денного в Конгресі США за період з 1948 по 2010 рік,
використовували в якості пояснювальних змінних
громадську думку, розмір більшості в парламенті,
характер партійного контролю над гілками влади
(об’єднаний чи розділений) [13].
В рамках даної роботи продовжується традиція
вивчення уваги учасників законотворчого процесу
до проблем державної політики на порядку денному
парламенту. Однак аналіз спрямовано лише на увагу
членів парламенту до проблем освіти, які внесені до
порядку денного парламенту. Увага інших учасників
законотворчого процесу та проблеми з інших сфер
суспільного життя не розглядаються. Спільною рисою
розглянутих вище досліджень є залучення в якості
пояснювальних змінних окремих елементів та аспектів
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інституціонального дизайну політичної системи. Знову
таки, в рамках даної праці вивчається вплив різних
комбінацій головних компонентів інституціонального
дизайну, а не окремих його аспектів чи елементів.
Ідея множинної поєднаної причинності лежить
в основі конфігуративного підходу до вивчення
суспільних явищ. В сучасній компаративній політичній
науці даний підхід під назвою «якісний компаративний
аналіз» розвиває Ч. Рейген [14]. З точки зору даного
підходу напрям та характер каузального впливу окремих
змінних залежить від їх місця в каузальному комплексі
та способу комбінування з іншими змінними.
Назване бачення причинності можна також засто
сувати до головних компонентів інституціонального
дизайну, а саме: форми правління, виборчої системи
та партійної системи. В сучасній політичній науці
існують приклади досліджень проведених в межах
подібної перспективи. Зокрема в рамках компаративної
політики М. Шагарт та Дж. Кері виявили, що поєднання
сильного президенталізму з великою кількістю слабких
партій й розведеними в часі виборами президента
та асамблеї створює найбільше перешкод для стабіль
ності й функціонування демократії [15]. В рамках
досліджень публічної політики П. А. Сабатьє та
К. М. Вейбл вважають, що ресурси та поведінка акторів
підсистем державної політики може залежати від
«структур коаліційних можливостей», тобто особливих
інституціональних конфігурацій. При високому ступені
консенсусу необхідного для значних політичних змін
та низькій відкритості політичної системи значні зміни
в державній політиці є менш ймовірні, при нижчому
ступені консенсусу та більшій відкритості політичної
системи – більш ймовірні [16, с. 201].
Як вже зазначалося, названі вище проблеми
досліджуються на прикладі порядку денного парламенту
України в період з 1998 по 2016 р. Форми вираження
уваги учасників законотворчого процесу до суспільних
проблем є доволі різноманітними. Як приклад можна
назвати подання законопроектів, внесення поправок і
доповнень до законопроектів, запитання депутатів до
міністрів під час проведення Дня Уряду, ухвалення
законів, подання депутатських запитів тощо. В рамках
даної роботи одиницею аналізу обрано ухвалені
нормативно–правові акти в яких об’єктом нормативного
регулювання є щонайменше одна проблема освітньої
сфери. На основі даної ознаки до аналізу було вклю
чено 218 нормативно–правових актів. Для виявлення
структури парламентського порядку денного освітньої
політики було створено кодувальну схему з 68 кате
горіями та проведено постатейний контент–аналіз
обраної сукупності нормативно–правових актів. В ході
аналізу встановлювалися категорії проблем освіти та їх
кількість в межах окремого нормативно–правового акту.
В якості залежних змінних у роботі розглядаються
увага членів парламенту як до окремих категорій
проблем освіти, так й до їх сукупності в цілому. В
першому випадку в якості показника використовується
відношення кількості нормативно–правових актів,
в яких окрема категорія проблем освіти є об’єктом
нормативного регулювання, до загальної кількості
нормативно–правових актів, які спрямовані на розв’я
зання проблем освітньої сфери та ухвалені в певний
період діяльності парламенту (скликання, сесія тощо).
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представлено дані розподілу уваги членів парламенту до
ключових категорій проблем освіти в розрізі скликань
Верховної Ради України.
Аналіз даних, представлених в таблиці, дозволяє
виділити наступні тенденції у зміні уваги до ключових
проблемних категорій. Перша тенденція, а саме слабке
зростання, спостерігається по відношенню до таких
проблемних категорій як: «право на освіту», «фінансово–
господарська діяльність закладів освіти», «повноваження
органів управління освітою». Друга тенденція – слабке
падіння, відноситься до решти проблемних категорій,
а саме: «міжнародне співробітництво в галузі освіти»,
«додаткові види соціально–матеріальне забезпечення
вихованців, учнів тощо», «гарантії держави педагогічним
та педагогічно–науковим працівникам», «матеріально–
технічна база закладів освіти», «зміст освіти», «права
вихованців, учнів тощо».
Щодо уваги членів парламенту до проблем
освіти в цілому, то варіація в ній описана у розрізі
часових періодів, які відповідають конфігураціям
інституціонального дизайну політичної системи України.
В таблиці 2 подано відповідні дані.

В другому випадку – відношення кількості нормативно–
правових актів, спрямованих на розв’язання проблем
освітньої сфери й ухвалених в певний часовий період до
кількості пленарних засідань парламенту, які мали місце
в даний період.
Незалежні змінні, які конституюють інституціо
нальний дизайн політичної системи є номінальними по
своїй природі й варіюються наступним чином. Форма
правління може бути президентсько–парламентською
або прем’єр–президентською, виборча система – змі
шана або пропорційна, партійна система – поляризо
ваного або помірного плюралізму. З точки зору
конфігуративного підходу дана кількість змінних з двома
значеннями кожна продукують вісім логічно можливих
комбінацій інституціонального дизайну.
У ході аналізу виділено дев’ять проблемних
категорій кожна з яких є предметом нормативного
регулювання щонайменше в 10% нормативно–правових
актів, спрямованих на розв’язання проблем освітньої
сфери й ухвалених в період з 1998–2016 р. Дані
проблемні категорії є ключовими на парламентському
порядку денному освітньої політики. В таблиці 1

Рівень уваги членів парламенту України до ключових проблем освіти в 1998–2016 р.

Таблиця 1

Скликання Верховної Ради України
Проблемні категорії

Третє
скликання
(1998–2002)

Четверте
скликання
(2002–2006)

П’яте
скликання
(2006–2007)

Шосте
скликання
(2006–2012)

Сьоме
скликання
(2012–2014)

Восьме
скликання
(2014–2016*)

Право на освіту

16,2%

10,2%

0,0%

10,7%

25,0%

16,7%

Повноваження органів управління
освітою

13,5%

10,2%

7,1%

8,9%

5,0%

19,0%

Зміст освіти

16,2%

12,2%

14,3%

10,7%

10,0%

16,7%

Права вихованців, учнів тощо

27,0%

12,2%

7,1%

8,9%

20,0%

11,9%

Додаткові види соц.–мат. забезпеч.
вихованців, учнів тощо

24,3%

14,3%

7,1%

12,5%

15,0%

9,5%

Гарантії держави пед. та пед.–наук.
працівникам

29,7%

10,2%

14,3%

5,4%

10,0%

14,3%

Фінансово–господарська діяльність
закладів освіти

35,1%

26,5%

28,6%

30,4%

30,0%

40,5%

Матеріально–технічна база закладів
освіти

13,5%

14,3%

28,6%

10,7%

15,0%

7,1%

Міжнародне співробітництво
в галузі освіти

29,7%

30,6%

21,4%

17,9%

30,0%

9,5%

37

49

14

56

20

42

Кількість нормативно–правових
актів, N

___________

Примітка. *Термін повноважень ВР України восьмого скликання ще триває.

Рівень уваги членів парламенту України до проблем освіти в цілому в 1998–2016 р.

Таблиця 2

Конфігурації інституціонального дизайну

Рівень уваги до проблем освіти в цілому

___________

I

II

III

IV

V

VI

0,07

0,17

0,08

0,12

0,07

0,17

Примітка. I – Президент–парламентаризм*змішана виборча система*система поляризованого плюралізму; II – Прем’єр–
президенталізм*змішана виборча система*система поляризованого плюралізму; III – Прем’єр–президенталізм*пропорційна виборча
система*система помірного плюралізму; IV – Президент–парламентаризм* пропорційна виборча система*система помірного плюралізму;
V – Президент–парламентаризм* змішана виборча система* система помірного плюралізму; VI – Прем’єр–президенталізм* змішана
виборча система* система помірного плюралізму.
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Проведений в межах даної роботи аналіз впливу
інституціональних чинників на увагу членів парламенту
до проблем освіти в цілому характеризується наступ
ними рисами. По–перше, аналіз ґрунтувався на припу
щенні про наявність різниці між конфігураціями інститу
ціонального дизайну з точки зору супротиву змінам у
державній політиці. По–друге, обраний часовий період
аналізу характеризується значною емпіричною варіацією
конфігурацій інституціонального дизайну (наявні шість
з восьми логічно можливих). По–третє, для здійснення
аналізу було використано програму fsQCA розроблену
Ч. Рейгеном та Ш. Дейвом [17].
Аналіз зв’язків між конфігураціями інституціо
нального дизайну та увагою членів парламенту до
проблем освіти дає можливість зробити ряд висновків.
Найнижчий інституціональний супротив при рухові
проблем освіти взятих в цілому на порядок денний
парламенту України й ухваленні відповідних норма
тивно–правових актів спостерігається в двох випадках.
В першому випадку визначальний вплив здійснює
комбінація двох факторів, а саме прем’єр–президен
талізму зі змішаною виборчою системою. В другому
випадку подібний вплив має поєднання президент–
парламентаризму з пропорційною виборчою системою
та системою помірного плюралізму. Якщо порівнювати
між собою дві названі комбінації причин, які ведуть до
одного й того ж наслідку з точки зору поширеності, то
перша комбінація зустрічається частіше ніж друга.
Найвищий інституціональний супротив при рухові
проблем освіти також спостерігається в двох випад
ках. В першому випадку каузальне значення має
комбінація президент–парламентаризму зі змішаною
виборчою системою, в другому – поєднання прем’єр–
президенталізму з пропорційною виборчою системою
та системою помірного плюралізму. Знову таки перша
комбінація факторів зустрічається частіше ніж друга.
Щодо тенденцій у зміні уваги членів парламенту
до окремих проблем освіти, то їх пояснення потребує
залучення додаткових факторів. У перспективі в
такій ролі можна розглянути природу проблем освіти,
ідеологічні характеристики партій, представлених в
парламенті, вплив інших політичних акторів тощо.
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The dynamics of the parliamentary agenda of educational policy
in Ukraine (1998–2016)
In contemporary western political science the dynamics of problems of education
on the agenda of the Parliament has received less attention from researchers than its
corresponding characteristic problems with other areas of public life. Study of this
problem in another empirical context has both empirical and theoretical interest. As
part of this work the named problem is analyzed on the example of the agenda of the
Parliament of Ukraine in the period from 1998 to 2016.
In the article the influence of the configuration of the institutional design
of the political system of Ukraine on the dynamics of the parliamentary agenda of
educational policy is turned out. For the collection and analysis of data the content
analysis, the longitudinal method and method of the qualitative comparative analysis
(QCA) were used.
In the course of the analysis a description of the dynamics of changes in the
Parliament agenda of educational policy was carried out. Also favourable and not a
favourable combination of factors for the movement of the problems of the education
on the agenda of the Parliament was found and their empirical weight was defined.
Keywords: parliamentary agenda, educational policy, configuration of
institutional design.
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Становлення політичних інститутів
громадянського суспільства в Україні
як важелів комунікативного впливу
на державу
Аналізується процес становлення в Україні політичних інститутів
громадянського суспільства: партій, громадських організацій, засобів масової
інформації. Даний процес розглядається з точки зору вдосконалення механізмів
впливу на державу, можливостей цих інституцій здійснювати представництво
соціальних інтересів. Робиться висновок, що в процесі еволюції ці інститути
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збільшили свою політичну вагу, однак вони досі не стали рупором народної волі
та засобом зворотного зв’язку між державою та громадянським суспільством.
Ключові слова: партії, громадські організації, засоби масової інформації,
вплив на державу.

Серед українських дослідників поширена думка,
що громадянське суспільство в Україні досі перебуває
в стані творення. Допоки цей процес не завершено,
цінність теоретичних розвідок з дотичних проблем не
буде зменшуватися. Присвятили дослідженню проблем
становлення та розвитку інститутів громадянського
суспільства свої праці Б. Андресюк, М. Головатий,
А. Грамчук, А. Колодій, І. Кресіна, М. Михальченко
та ін.
Після набуття Україною незалежності відбувається
не тільки становлення інститутів громадянського
суспільства, а й усвідомлення громадянами себе як
відокремленої від держави і відносно незалежної
від неї спільноти, партнера держави у суспільних
відносинах. Такі зміни в суспільній свідомості відбу
ваються набагато повільніше, ніж об’єктивний процес
становлення інститутів громадянського суспільства.
Переважна більшість громадян, ще й сьогодні, у всьому
покладається на державу, очікує від неї усіляких
благ, дозволяє маніпулювати своєю свідомістю,
використовувати владу у власних інтересах, уникати
відповідальності. Тому наша мета – з’ясувати як
відбувалося становлення інститутів громадянського
суспільства, як при цьому змінювалась їх суспільна
вага, комунікативний потенціал, а також, як змінювалися
запити і вимоги до цих інститутів з боку громадськості.
Елементами політичної структури громадянського
суспільства виступають недержавні політичні інститути,
основними з яких є політичні партії, громадські
організації, органи місцевого самоврядування, засоби
масової інформації. Вони є засобами впливу грома
дянського суспільства на державу, основними каналами
зворотного зв’язку.
Політичні партії є найважливішим політичним
інститутом громадянського суспільства. Специфічною
рисою партії є те, що одночасно вона виступає і
інститутом громадянського суспільства і інститутом
влади, і саме завдяки цьому, забезпечує зв’язок держави
із суспільними інтересами.
Конкретний спосіб реалізації партіями цієї двоєдиної
ролі залежить від особливостей законодавства, яке
регулює їх діяльність: Конституції, законів про партії і
виборчого законодавства.
Стаття 2 Закону України «Про політичні партії в
Україні» дає наступне визначення партії: «Політична
партія – це зареєстроване згідно з законом добро
вільне об’єднання громадян – прихильників певної
загальнонаціональної програми суспільного розвитку,
що має своєю метою сприяння формуванню і
вираженню політичної волі громадян, бере участь у
виборах та інших політичних заходах» [7].
Реальна ступінь участі партій в справах держави
значною мірою залежить від партійної системи. Можемо
визначити партійну систему як сукупність політичних
партій, які, відповідно до чинного законодавства та волі
виборців, представлені в органах влади і забезпечують
дієвість взаємодії між суспільством та державою.
Дж. Сарторі класифікує партійні системи за двома
змінними: кількість партій та ідеологічна дистанція
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між ними. Учений пропонує таку класифікацію
партійних систем: система з однією партією, система
з партією–гегемоном, система з домінуючою партією,
двохпартійна, система поляризованого і поміркованого
плюралізму, атомізована. Найгірший варіант багато
партійності, на думку автора, – атомізована партійна
система [16, с. 18].
Процес становлення багатопартійності в Україні
почався разом з перебудовою. У 1991 р. було зареєст
ровано вже 7 партій. Особливо прискорився процес
становлення багатопартійності з прийняттям 24 серпня
1991 р. Акта проголошення незалежності України і
проведенням у грудні цього ж року референдуму з
питання державної незалежності України. У 1992 р.
було зареєстровано 6 політичних партій. Особливо
«врожайним» на нові партії був 1993 p., коли
зареєструвалися 15 партій. На початок 1996 р. в Україні
було зареєстровано 37 партій, а станом на вересень
2001 р. – більше 120.
38 політичних партій з’явилося у 2014 році. У
2015 році в Україні зареєструвалася рекордна кількість
політичний партій – 79. В цілому ж за ці два роки було
зареєстровано більше партій, ніж за 10 попередніх.
Україна на сьогодні залишається одним із лідерів у
Східній Європі за кількістю офіційно зареєстрованих
політичних партій. Про це повідомив на прес–конфе
ренції генеральний директор Комітету виборців України
(КВУ) О. Кошель: «Станом на сьогодні (29.09.2016 р. –
примітка автора) зареєстровано 344 політичні партії…»
[9].
Партійна система України, таким чином, не стільки
багатопартійна, скільки дрібнопартійна. Цьому сприяла,
звісно, виборча система. Спочатку в незалежній
Україні зберігалася традиційна мажоритарна виборча
система. Вона не сприяла становленню впливових
політичних партій, підвищенню їх ролі в суспільстві,
політичній структурованості парламенту, у складі
якого були представники десятків політичних партій.
У них не було потреби об’єднуватися в парламентську
більшість з метою формування уряду, оскільки останній
утворювався на позапартійній і позапарламентській
основі. За цих умов партійна система України була
атомізованою, з усіма притаманними такій системі
недоліками.
З метою уникнення цих негативних явищ у політич
ному житті суспільства Законом України «Про вибори
народних депутатів України» від 24 вересня 1997 р. була
введена змішана – мажоритарно–пропорційна виборча
система. У березні 1998 р. за новим законом відбулися
чергові вибори до Верховної Ради.
З 51 наявної в країні політичної партії до виборчого
бюлетеня для голосування в багатомандатному
загальнодержавному виборчому окрузі було занесено 30
партій і виборчих блоків партій. За результатами виборів
подолали 4–відсотковий бар’єр лише 8 претендентів:
Комуністична партія, Народний рух, виборчий блок
Соціалістичної і Селянської партій, Партія зелених,
Народно–демократична партія, Всеукраїнське об’єд
нання «Громада», Прогресивна соціалістична партія,
Соціал–демократична партія (об’єднана).
Вибори змінили партійну систему України з атомі
зованої на систему поляризованого плюралізму. Цю
систему складають лише ті політичні партії, котрі
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увійшли до Верховної Ради як такі, що справляють
істотний вплив на здійснення державної влади. Партійна
система поляризованого плюралізму більш ефективна,
ніж атомізована, проте і їй притаманна низка недоліків:
присутність позасистемних партій, тобто таких,
які взагалі виступають проти існуючої соціально–
економічної і політичної системи; гостре ідеологічне
розмежування між партіями; наявність деструктивної
опозиції; нестабільність та ін.
Становленню в Україні політичних партій як вираз
ників соціальних, а не вузькогрупових і персональних
інтересів, з’ясуванню реальної ваги кожної політичної
партії в суспільстві і формуванню більш ефективної
партійної системи сприяло б уведення суто пропор
ційної виборчої системи. Однак, новий Закон України
«Про вибори народних депутатів України» від
18 жовтня 2001 р. зберіг змішану виборчу систему, дещо
вдосконаливши лише окремі її деталі.
Сприяти підвищенню ролі партій у політичній
системі суспільства повинен був Закон України «Про
політичні партії в Україні» від 5 квітня 2001 p., який
конкретизує конституційне положення про право
громадян України на свободу об’єднання у політичні
партії. Однак і він суттєво не вплинув на партійну
систему.
Нарешті Закон України «Про вибори народних
депутатів України» вiд 25 березня 2004 р. визначив, що
вибори депутатів здійснюються на засадах пропорційної
системи.
Прихильники пропорційної виборчої системи
висловлювали думки схожі до позиції Дж. Сарторі,
який позитив пропорційної системи вбачав у такому:
«...коли наприкінці минулого століття було прийнято
пропорційне представництво, воно стало найкориснішим
і необхідним засобом для прогресивної інтеграції
антисистемних, зовнішньо створених партій (головним
чином, соціалістичних і католицьких), у ліберал–
демократичну структуру» [16, с. 68].
В результаті парламентських виборів 2006 р. в
партійній системі України сформувалися нові «групи
лідерів»: дві найбільші партії/блоки, – Партія регіонів
(ПР) та Блок Юлії Тимошенко (БЮТ), – які разом
зайняли 315 депутатських крісел, що склало 70%
від конституційного складу парламенту. Дострокові
парламентські вибори вересня 2007 року знову дали
схожі результати. Переможцями перегонів повторно
стали Партія регіонів (175 місць) та БЮТ (156 місць),
які разом завоювали 73,56% мандатів.
Об’єктом жорсткої критики стало використання
жорстких партійних списків. Після виборів 2006 р.
якісний склад Верховної Ради викликав як ніколи
багато нарікань. Народними депутатами стали віддані
соратники тих осіб, які мали вплив на партійні списки
кандидатів у депутати.
Пропорційна виборча система, можливо, зменшила
рівень фальсифікацій, однак висвітлила інші недоліки:
у партійних списках з’являються некомпетентні
особи; гальмується розвиток малих і середніх партій;
відбувається купівля місць у партійних списках
тощо. Крім того, яскраво проявився й інший недолік:
«Закритість списків, гіпертрофований вплив лідерів
партій на їх формування, відірваність народних депу
татів від своїх виборців – усе це реальні передумови
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для перетворення партій на «вождистські» корпорації
закритого типу» [2, с. 8].
Оскільки критичних зауважень до пропорційної
виборчої системи закритих партійних списків було
досить багато, то зауваження і пропозиції щодо
вдосконалення виборчої системи матеріалізувались у
ряд законодавчих ініціатив. Станом на 1.06.2011 р. в
Комітеті з питань державного будівництва та місцевого
самоврядування Верховної Ради України в сукупності
було зареєстровано 18 законопроектів та проектів
кодексів, які передбачали зміну виборчої системи для
обрання депутатів українського парламенту, ще один
законопроект (розроблений робочою групою створеною
Президентом України у 2010 році) ліг в основу
прийнятого в листопаді 2011 року нового закону «Про
вибори народних депутатів України».
Відбулися значні зміни в нормативно–правовій базі,
що визначає засади участі партій у політичній системі.
Рішенням Конституційного Суду від 30 вересня 2010 р.
відновлена чинність Конституції в редакції 1996 р.
Це рішення суттєво зменшило роль партій у процесі
вироблення та реалізації політики держави, зокрема,
через позбавлення коаліції депутатських фракцій права
формування персонального складу Кабінету Міністрів та
програмування його діяльності через коаліційну угоду.
У виборах до Верховної Ради України, що відбулися
28 жовтня 2012 р., за партійними списками взяли
участь 21 політична партія. Виборчий бар’єр подолали
п’ять партій – Партія регіонів, ВО «Батьківщина»,
політична партія «УДАР», КПУ та ВО «Свобода».
Виборча кампанія 2012 р. дещо змінила розстановку
сил у партійній системі України. Партія регіонів та
ВО «Батьківщина» зберегли свої позиції «полюсів»
партійної системи. Підвищила свій електоральний
результат КПУ, що відбулося насамперед за рахунок
розчарованих прихильників Партії регіонів.
Упродовж 2010–2012 рр. партійна система зберігала
ознаки системи поміркованого плюралізму з тенденцією
до поляризації, внаслідок збільшення ідеологічної
дистанції між крайніми партіями (ними, за результатами
виборів, стали КПУ та ВО «Свобода»). Однак,
максимальна концентрація влади в руках фактично
однієї політичної сили засвідчили наявність чітко
вираженої тенденції до еволюції партійної системи в
напрямі системи з «партією–гегемоном».
Новий етап трансформації партійної системи роз
почався на початку 2014 р. Активне переформатування
партійного простору (створення нових партій, розколи
і злиття існуючих) пройшло кілька етапів: власне у
процесі Майдану і після його завершення, у процесі
виборчих кампаній 2014–2015 рр.
Перемога акцій протесту, що охопили більшість
територій країни, втеча В. Януковича та зміна влади,
що відбулася наприкінці лютого 2014 р., ознаменували
кінець домінування Партії регіонів. Події Майдану та
перемога Революції гідності, початок російської агресії у
Криму та конфлікту на Сході України спричинили значні
зміни в підтримці політичних партій.
21–22 лютого 2014 р. рішеннями Верховної Ради
VI скликання в Україні була відновлена дія положень
Конституції в редакції 2004 р., які передбачали парла
ментсько–президентську модель організації державної
влади. Внаслідок зміни влади відбулося політичне
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переформатування Парламенту – створена коаліція
«Європейський вибір».
Верховна Рада прийняла рішення про проведення
25 травня 2014 р. позачергових виборів Президента
України, місцевих виборів у м. Києві та низці інших
міст і регіонів. Вибори до Верховної Ради відбувалися
за виборчим законом 2011 р., з мажоритарно–пропор
ційною виборчою системою у співвідношенні 50/50 і
виборчим бар’єром у 5%.
З п’яти партій, що мали фракції в діючій Верховній
Раді (Партія регіонів, «Батьківщина», «Удар», «Свобода»
і КПУ), у незмінному вигляді на старт нової виборчої
кампанії вийшли лише дві – КПУ і ВО «Свобода».
Загалом кількість партій, що сформували списки для
участі у виборах за партійними списками, склала 29.
Виборчий бар’єр подолали шість партій: з них п’ять –
представляли нову владу – «Блок Петра Порошенка»,
«Народний фронт», Об’єднання «Самопоміч», Радикальна
партія Олега Ляшка, ВО «Батьківщина», одна –
попередню – «Опозиційний блок». Переважна більшість
кандидатів, обраних в одномандатних округах, були
висунуті провладними політичними силами або підтри
мувалися ними.
27 листопада 2014 р. у Верховній Раді України
VIII скликання створено Коаліцію депутатських
фракцій, до якої увійшли 302 народних депутати з
422 обраних – члени фракцій провладних політичних
партій і позафракційні. Коаліція погодила та ухвалила
Коаліційну угоду, сформувала новий склад Кабінету
Міністрів за принципом фракційного представництва.
До партійної системи України на нинішньому етапі
входять до 10 політичних партій, які представлені у
ВР або мають можливості впливу на політичний процес. Система залишалася двополюсною. Один полюс
представлений партіями парламентської коаліції (про
європейської), інший – «Опозиційним блоком». Рівень
представництва крайніх правих політичних сил у Парламенті значно знизився, «традиційні» ліві партії не представлені зовсім. Існує певна напруженість всередині
правлячої коаліції, залежно від готовності партій нести солідарну відповідальність за непопулярні наслідки соціально–економічної політики Уряду. Ця напруженість призвела
до оголошення лідером Радикальної партії О. Ляшком про
вихід його фракції зі складу коаліції. Пізніше, до тих самих дій вдалися «Батьківщина» і «Самопоміч».
У цілому партійна система України зберігає ознаки
системи поміркованого плюралізму. Однак, активний
процес утворення нових партійних проектів, динамічні
зміни в підтримці парламентських партій, перефор
матування парламентської коаліції та Уряду – усе це дає
підстави для висновку, що процес еволюції партійної
системи на цьому етапі триває, а сама система ще не
набула усталеного вигляду.
Як відомо, політичні партії до системи державних
органів не входять. Однак це не означає, що партії
не впливають на державний апарат. «Роль партій
визначається тим впливом, який вони здійснюють
на формування та діяльність державних органів,
існуванням у парламенті стабільної партійної більшості,
блокуванням партіями дій органів державної влади» –
пише Н. Жук [4, с. 131].
А відомий політолог А. Ренней зазначав: «По суті,
політика – це суперництво між групами людей за вплив
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на політичну діяльність уряду. Політична партія – це
автономна організована група, яка бореться на виборах
у надії знайти можливість контролю над урядом і його
політикою» [15, с. 78].
Реальний вплив партій на діяльність уряду видно з
статті 5 Регламенту коаліції, що є складовою Коаліційної
угоди:
«5. Принципи взаємодії Коаліції та Кабінету
Міністрів України:
5.1. Положення Коаліційної угоди є основою для
Програми діяльності Кабінету Міністрів України.
Коаліція підтримуватиме парламентськими засобами
реалізацію Програми діяльності Кабінету Міністрів
України після її схвалення.
5.2. Коаліція формує Кабінет Міністрів України
з урахуванням рівня кваліфікації та доброчесності
кандидатів на посади членів Кабінету Міністрів України.
Під час формування Кабінету Міністрів України не
застосовується квотний принцип.
5.3. Члени Кабінету Міністрів України є відпові
дальними за втілення реформ визначених Коаліційною
угодою. Діяльність члена Кабінету Міністрів України,
яка суперечить вимогам Коаліційної угоди матиме
наслідком його політичну відповідальність, зокрема
розгляд Верховною Радою питання про відставку
такого члена Кабінету Міністрів України ініційований
Коаліцією.
5.4. Кабінет Міністрів України бере участь у
законодавчому процесі у порядку, який серед іншого має
на меті забезпечення тісної взаємодії членів Кабінету
Міністрів України та парламентських комітетів» [12].
Багато вчених вважають, що реальною участю у
владі є участь саме у виконавчій владі. Тому контроль
народу за допомогою партій над виконавчою владою,
можливість обрання її політики є головною умовою
демократії.
Великий вплив політичні партії мають на здійснення
повноважень глави держави. Усім відомо, що перед
президентськими виборами кожен кандидат на посаду
глави держави заручається підтримкою певних
політичних сил, які допомагають йому прийти до влади.
Після виборів президент продовжує співпрацювати з
цими політичними силами. Тому певні партії є своє
рідною «опорою» президента у здійсненні ним повно
важень.
Про місце партій в роботі Парламенту ми навіть не
будемо говорити в межах даного дослідження, адже це
окремий вагомий пласт їх діяльності, що заслуговує на
окремий аналіз.
У демократичній системі прихід до влади здійс
нюється завдяки успіхові на виборах. Тому політичні
партії намагаються досягти своїх стратегічних цілей
через виборчий процес. Перемога на виборах надає
політичній партії можливості керувати суспільством.
Однак партії можуть справляти вплив на владу і поза
державних установ. Вони:
– Досліджують діяльність, рішення та проекти
рішень органів державної влади та місцевого самовря
дування.
– Проводять експертизу рішень органів влади.
– Ініціюють, проводять, а також беруть участь у
заходах, які є формами місцевої демократії: місцеві
референдуми, громадські слухання, місцеві ініціативи.
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– Проводять масові акції. Масові акції протестного
характеру часто є ключовим видом діяльності партійних
організацій щодо впливу на органи публічної влади.
– Проводять петиційні кампанії. Найбільш поши
рена форма комунікації з органами публічної влади, яку
можуть використовувати партійні осередки, – звернення
громадян. На сьогодні законодавство України про
звернення громадян дозволяє представникам партій
звернутися до органів публічної влади зі скаргою,
клопотанням, заявою.
– Звертаються до органів публічної влади, інших
суб’єктів інформаційних відносин з запитом щодо
отримання інформації.
– Беруть участь у круглих столах, дискусіях, конфе
ренціях, Інтернет–конференціях, інших формах групової
роботи.
Таким чином, політичні партії є посередниками між
громадянським суспільством і державою, вони необхідні
для демократії, котра вимагає, щоб уряд ішов назустріч
сподіванням народу, і відстоював можливість участі
громадян у формуванні суспільної волі. Унаслідок цього
політичні партії забезпечують необхідний зв’язок між
народом і представницькими механізмами влади. Саме
через партії народ може критикувати владу і висувати до
неї вимоги.
На думку дослідників процесу партійного будів
ництва, існує низка характеристик, притаманних
сучасній партії, здатній добитися «тривалого успіху
і стати постійною величиною в політичній системі.
Однією з найважливіших серед таких ознак є здатність
встановлення тривкого комунікаційного зв’язку із
середовищем. На думку німецького дослідника партій
Г.–Й. Феена: «…партія мусить створити якнайширшу
організацію, тобто має бути представлена власними
офісами й помітна завдяки своїй діяльності по всій
території країни. Утворюючи власні громадські
приймальні, які покликані стати «радаром» для критики,
побажань і скарг, партія сприятиме скороченню відстані
між політикою і пересічними громадянами, максимально
враховуючи їхні потреби» [11].
Маємо визнати, що українські партій з цим
завданням не надто добре справляються. В. Кулик навіть
більш категоричний і пише, що сучасні українські
партії втратили свої основні функції представництва
інтересів та політичної соціалізації суспільства, не здатні
відповідати на запити сучасного соціуму. «Партійне
життя костеніє, завмирає, до ЗМІ та груп інтересів багато
в чому відходять саме ті функції (політична соціалізація,
артикуляція запитів суспільних верств), які найбільшою
мірою робили партії представниками громадянського
суспільства. Існуючі в Україні партії представляють
собою політичні надбудови над олігархічними групами
або «виносні модулі» цих ФПГ». Звідси у автора,
напевно, випливають писемістичні прогнози щодо
майбутнього представницької демократії: «Змінюються
прізвища у владі, а суть самої системи і відчуження
людини і держави залишається. Тому нові політичні
сили будуть зорієнтовані на побудову не представницької
демократії, а такої форми, яка б забезпечувала
самореалізацію людини, емансипацію соціальних груп,
гармонійне поєднання інтересів і не домінування» [10].
Інституціональними елементами структури грома
дянського суспільства є також багатоманітні громадські
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організації. Громадські організації – це масові
об’єднання громадян, що виникають за їх ініціативою
для реалізації довгострокових цілей, мають свій статут і
характеризуються більш–менш чіткою структурою.
Громадські організації мають бути організаторами
громадського життя за суспільними інтересами. Вони
покликані формувати авторитетне експертне середо
вище, яке дає тлумачення процесам, подіям, політич
ним рішенням, спрямовує громадську думку, пропонує
рішення.
За даними Державної служби статистики України
на 1 січня 2015 р. зареєстровано як суб’єкти ЄДРПОУ
за організаційно–правовими формами господарювання
75828 осередків громадських об’єднань.
Однак, саме тільки збільшення кількості громадсь
ких організацій ще не є свідченням демократичних
перетворень.
Фахівці інституту стратегічних досліджень так
окреслюють наявні в діяльності громадських організацій
проблеми: «Діяльність громадських об’єднань охоплює
практично всі сфери суспільного буття. Значна частина
їх активно відстоює проведення реформ, здійснює
громадський контроль за органами державної влади
і місцевого самоврядування, на законних підставах
вимагаючи від останніх максимальної відкритості, про
зорості та підзвітності. Водночас, визнаючи необхідність
співробітництва з суб’єктами владних повноважень
на засадах рівноправного партнерства, громадські
об’єднання й самі мають відповідати зазначеним
критеріям. Проте аналіз їх діяльності засвідчує, що такій
відповідності перешкоджає низка проблем, основними з
яких є наступні.
1. Недотримання законодавчих вимог щодо звіт
ності. Для значної частини громадських об’єднань
характерне неподання офіційної звітності про свою
діяльність, невчасне її подання, оформлення неналежним
чином звітності або ж включення до неї неповних чи
недостовірних даних.
2. Ускладнений механізм доступу до відкритих даних
про громадські об’єднання, що містяться у державних
реєстрах.
3. Низька поінформованість громадян про діяльність
громадських об’єднань та недостатній рівень довіри
до них. Важливо зазначити, що довіра і позитивне
ставлення до громадських об’єднань безпосередньо
залежать від рівня поінформованості громадян про їх
діяльність. Так, за даними соціологічного дослідження
Центру Разумкова, лише кожен четвертий громадянин
щось знає про існування (діяльність) громадських
організацій у його місті чи селі, тоді як переважна
більшість опитаних громадян (70%) взагалі нічого не
можуть сказати з цього приводу.
4. Недостатня організаційна спроможність громадсь
ких організацій.
5. Корупційні ризики в діяльності громадських
об’єднань. Високий загальний рівень корумпованості
різних сфер суспільного життя, державних і суспільних
інститутів в Україні справляє вельми негативний
вплив на діяльність громадських об’єднань. Досить
поширеним є використання політичними партіями,
бізнес–групами, окремими представниками влади та
політиками існуючих громадських об’єднань або ж
створення ними «власних» громадських об’єднань з
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метою реалізації вузькогрупових чи особистих цілей,
відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом,
застосування «чорного піару» тощо. Зафіксовані навіть
випадки вчинення корупційних діянь керівниками
громадських організацій, статутною метою діяльності
яких була задекларована саме протидія корупції.
6. Використання громадських об’єднань як агентів
впливу іншими державами. Саме через різноманітні
неурядові організації – українські філії російських
НУО, благодійні фонди, товариства співвітчизників,
історико–культурні товариства, деякі козацькі, моло
діжні, спортивні та релігійні організації – здійс
нювалася підготовка та проведення «гібридної війни»
Російської Федерації проти України. Через фактичне
заморожування військової стадії конфлікту внаслідок
часткового дотримання Мінських угод, з боку Російської
Федерації посилилися намагання застосовувати невійсь
кові засоби тиску на Україну, зокрема, використовувати
НУО та суспільні рухи з метою дестабілізації
внутрішньополітичної ситуації в Україні» [1].
Якщо ж відкинути недоліки, що мають місце на
практиці, то роль громадських організацій визначається
як доволі вагома:
По–перше, будучи структурованими групами, об’єд
наними за певними інтересами, громадські організації
спроможні забезпечувати активне залучення громадянсь
кого суспільства до різних сфер діяльності інститутів
влади. Вони сприяють виявленню, артикуляції, агрегації,
систематизації та представленню у них важливих
запитів громадян, особливо тих із них, які, в силу різних
причин, ігноруються або недооцінюються політичними
партіями.
По–друге, систематична взаємодія активних гро
мадських організацій із органами державного управ
ління та інститутами місцевого самоврядування утворює
постійну й різнобічну комунікацію між владою та
громадянами, забезпечує сталий зворотній зв’язок,
реакції суспільства на дії або бездіяльність влади, що
становить важливий стимул її вдосконалення.
По–третє, залучення на постійній основі громадсь
ких організацій до діяльності влади та здійснення
ними контролю за нею формує активну, зацікавлену
позицію громадян, створює в них відчуття причетності
до процесів управлінської діяльності на національному,
регіональному та місцевому рівнях, легітимізує, тим
самим, владу.
Таким чином, взаємодія інститутів громадянського
суспільства з органами державної влади, передусім,
виконавчої, становить основу сучасної системи
політичної комунікації, є одним із важливих чинників
розвитку політичного процесу в Україні, має значний
потенціал сприяння розвитку її політичної системи на
демократичних засадах.
Насправді, демократичні перетворення потребують
консолідованого зусилля з обох сторін, і з боку держави
і з боку громадянського суспільства. Здебільшого
дослідники пишуть про незмінне небажання влади вести
діалог з громадянським суспільством і мало звертають
уваги на проблему незрілості і безвідповідальності
громадянського суспільства.
19 квітня 2012 року набрав чинності новий Закон
України «Про громадські об’єднання» [6]. Закон
докорінно змінив правові та організаційні основи
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створення, діяльності, припинення громадських об’єд
нань. Всі діючі громадські організації зобов’язані у
п’ятирічний термін привести свої статути та діяльність
у відповідність з новим законом. Він передбачає публіч
ність, відкритість, звітність громадських організацій, в
той же час відсутність зайвого контролю з боку держави.
Позитивна динаміка збільшення кількості громадсь
ких організацій, розширення сфер та видів їх діяль
ності, спроможності до організаційного розвитку є
важливими показниками в розвитку громадянського
суспільства в Україні. Але про достатній рівень
спроможності цих організацій впливати на формування
державної політики говорити зарано. Як громадяни,
так і державні службовці поки що не сприймають
громадсько–політичні об’єднання як рівноправних
партнерів, дієвий інструмент представництва та захисту
прав громадян, недостатньо уявляють можливості
їх реального застосування. На практиці необхідно
розвивати громадянськість, як особливу якість демо
кратичної особистості. Учасники суспільного діалогу –
і громадянське суспільство, і держава – мусять
нарешті усвідомити, що тактика взаємного нехтування
призводить до соціальної дезінтеграції та конфліктів.
Відсутність консенсусу і консолідованої позиції,
взаємовпливів влади і громадськості та спільної відпо
відальності за подальшу розбудову національної
державності, як ніколи раніше, сьогодні загрожує
втратою всіх попередніх державотворчих здобутків.
Важливим політичним інститутом, за допомогою
якого громадянське суспільство справляє істотний
вплив на державу, є засоби масової інформації.
Інститутом громадянського суспільства можуть бути
лише недержавні засоби масової інформації, а саме
політичним інститутом вони виступають тоді, коли
виконують політичну функцію, взаємодіючи з державою.
Зарубіжні дослідники, зокрема Р. Даль, ще два
десятиліття тому зазначали, що телекомунікаційні
технології відіграють ключову роль у створенні
передумов «передового демократичного суспільства»,
у якому політичні рішення спираються на думки
й судження народу [13]. У. Ліппман, навпаки, у
своїй класичній праці «Суспільна думка» [14],
критикуючи технологічний оптимізм «епохи радіо»,
зазначав, що ідея інформованих громадян, які
виконують роль колективних керівників суспільними
справами, є утопією, оскільки припускає існування
«надкомпетентних» індивідів.
Д. Дубов відмічає ряд суперечностей в діяльності
ЗМІ: «Конституційно закріплена свобода слова,
відсутність цензури дають можливість журналістам
всебічно висвітлювати важливі події та явища. Однак,
свобода слова у засобах масової інформації не означає
вседозволеність та безвідповідальність. Надто вільна
поведінка зі словом може мати негативні соціальні
наслідки, деформувати політичну, соціальну, економічну,
культурну орієнтацію суспільства і кожного громадянина.
Специфіка призначення і особливостей діяльності
засобів масової інформації може мати наслідком маніпу
лювання масовою свідомістю. Слід зазначити також
явища ймовірної девіантності журналістської моралі:
факт конструювання засобами масової інформації
реальності шляхом контролю над порядком висвітлення
подій.
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Таким чином, існують суперечності між свободою
слова і необхідністю визначення рівня соціальної
відповідальності засобів масової інформації в умовах
глобалізації інформаційного простору» [3].
Проблема відповідальності нині набуває особливої
гостроти, зважаючи на місце та роль, яку відводять
громадяни України вітчизняним ЗМІ як контрольному
ресурсу громадянського суспільства. Важливим показ
ником при цьому є рівень довіри громадян нашої
держави до ЗМІ, що протягом багатьох років є
відносно високим. Українці активно долучаються до
споживання медіапродукту, зокрема телебачення, що
логічно актуалізує дискусію про його якісні показники.
Фахівці із соціальної безпеки наголошують на тому, що,
попри появу нових телерадіомовних організацій, якість
трансльованого матеріалу значно знижується, а ефір
переповнений матеріалами, які культивують жорстокість
та несмак.
Законодавство нашої держави, спираючись на
Конституцію України, починаючи з 1992 року, увело
цілу Низку спеціальних законів стосовно різних
галузей діяльності ЗМІ. Серед них – Закони України
«Про інформацію», «Про друковані засоби масової
інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення
і радіомовлення», «Про авторське право і суміжні
права», «Про рекламу», «Про державну таємницю»,
«Про Національну раду України з питань телебачення
і радіомовлення», «Про державну підтримку засобів
масової інформації та соціальний захист журналістів»,
«Про порядок висвітлення діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування в Україні
засобами масової інформації», «Про видавничу справу»,
«Про звернення громадян», «Про захист інформації в
автоматизованих системах», «Про систему Суспільного
телебачення і радіомовлення України» та інші.
Законами України журналістові гарантуються такі
права:
– право на вільне одержання, використання,
поширення (публікацію) та зберігання інформації;
– право на відвідування державних органів
влади, органів місцевого самоврядування, право бути
прийнятим їх посадовими особами;
– право на відкрите здійснення записів, в тому
числі із застосуванням будь–яких технічних засобів, за
винятком випадків, передбачених законом;
– право на вільний доступ до статистичних даних,
архівних фондів;
– право на переваги в одержанні відкритої за
режимом доступу інформації;
– право на безкоштовне задоволення запиту щодо
доступу до офіційних документів.
Стаття 2 Закону України «Про порядок висвітлення
діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в Україні засобами масової інформації»
визначає:
«Засоби
масової
інформації
України
відповідно до законодавства України мають право
висвітлювати всі аспекти діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування. Органи
державної влади та органи місцевого самоврядування
зобов’язані надавати засобам масової інформації повну
інформацію про свою діяльність через відповідні
інформаційні служби органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, забезпечувати журналістам
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вільний доступ до неї, крім випадків, передбачених
Законом України «Про державну таємницю», не чинити
на них будь–якого тиску і не втручатися в їх виробничий
процес. Засоби масової інформації можуть проводити
власне дослідження і аналіз діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування,
їх посадових осіб, давати їй оцінку, коментувати» [8].
Крім того, стаття 45–1 Закону передбачає заборону
цензури та втручання органів влади в діяльність засобів
масової інформації. Варто сказати, що цензуру прямо
заборонено у ст.15 Конституції України.
Українські ЗМI на законодавчому рівні одержали
свободу слова, свободу від цензури, політичну і
професійну незалежність від державної влади, проте
не знайшли стійкої матеріальної бази для вільної
самостійної діяльності, тобто в поточний момент
відсутній правовий механізм забезпечення та реалізації
прав і свобод ЗМI. В умовах недостатньої розвиненості
громадсько–політичних
структур
та
відсутності
певної державної політики в галузі масової інформації
«незалежні» ЗМI, що уражені хворобою економічної
несвободи, фактично змушені виражати не думку
суспільства, а приватні або корпоративні інтереси своїх
власників. При цьому не без їх участі впроваджується
міф про те, що саме ЗМI є «четвертою владою», якою
у справжній демократичній державі повинна бути
громадська думка, що сформована самим суспільством
та лише виражається через ЗМI.
Своєрідність ЗМІ в тому, що вони не можуть
приймати рішень, наказувати, зобов’язувати, притягати
до відповідальності. ЗМІ здійснюють свою політичну,
управлінську роль у політичній системі шляхом
обговорення, підтримки, критики й осуду різних
політичних програм, платформ, ідей і пропозицій
окремих осіб, громадських формувань, політичних
партій. ЗМІ виконують роль своєрідного громадського
контролю і оприлюднення його результатів.
Отже, основні функції мас–медіа в демократичному
суспільстві: контроль за владою, тиск на владу,
встановлення взаємодії та довіри між владою й
суспільством. Нажаль, не можемо сказати, що ЗМІ
вповні реалізують свої завдання, однак громадськість
сприймає їхню діяльність з більшою довірою, а ніж
діяльність інших інститутів громадянського суспільства.
Підсумовуючи, мусимо констатувати, що українське
суспільство немає надійних містків, які б з’єднували
його з державою. Комунікація перебуває в зародковому
стані і потребує системного вдосконалення. Справді
демократичні перетворення ще тільки розпочалися, адже
громадянське суспільство нещодавно вступило у фазу
самоусвідомлення.
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Formation of the political institutions of the civil society
in Ukraine as the instrument of communicative influence
on the state
In this article it is analyzed the process of formation of political institutions of
civil society in Ukraine: parties, public organizations, mass media. This process is
considered in terms of improving the mechanisms of influence on the state, the ability
of these institutions to represent the social interests. It is concluded that in the process
of evolution, these institutions have increased their political importance, but they have
not yet become the mouthpiece of people’s will and the instrument of feedback between
the state and civil society.
Keywords: parties, public organizations, mass media, influence on the state.
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Концепт дефектной демократии
в посттранзитологическом дискурсе
Обосновывается возрастание актуальности изучения политических
режимов «серой зоны», возникших между демократией и авторитаризмом
в результате третьей волны демократизации. Утверждается, что
соответствующие исследования базируются на теории «гибридизации»
политических режимов, либо прибегают к определению «корневого концепта»
политического режима и конструированию его «уменьшенных подтипов».
Указывается на высокий уровень научной продуктивности концепта
«дефектной демократии», возникшего в рамках последней исследовательской
стратегии. Делается вывод о необходимости расширения данного концепта
посредством включения в него «уменьшенных подтипов» авторитаризма.
Предлагается осмыслить дефектную демократию как основной тип
политического режима и перейти от решения проблемы консолидации
неполных демократий к постановке вопроса о перспективах и возможностях их
дальнейшей демократизации.
Ключевые слова: дефектная демократия, функционирующая демократия,
встроенная демократия, волна демократизации, электоральный авторитаризм,
конкурирующий авторитаризм.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Третья волна демократизации, описанная С. Хан
тингтоном в 1991 г. как основной тренд политического
развития современного мира, привела к парадоксальному
результату: вместо прогнозируемого глобального и
окончательного торжества либеральной демократии
возникла обширная «серая зона» режимов [1, p. 9], не
поддающихся анализу и однозначной типологизации с
позиций существующей методологии. Количественный
рост таких режимов и их очевидная способность к
долговременному и стабильному существованию поста
вили под сомнение не только практическую значи
мость, но и концептуальную адекватность целого ряда
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устоявшихся понятий, в том числе таких как
«либеральная демократия» и «электоральная демо
кратия». Подобное положений дел заставило науку
сформулировать проблему «распаковки» «серой зоны»
и изучения находящихся там гибридных режимов
для «более точного нанесения на карту местности
между либеральной демократией и диктатурой» [2, p.
399]. Решение данной задачи потребовало разработки
новых и модернизации старых исследовательских
концепций и категориального аппарата. На этом пути
наука столкнулась со значительными трудностями, что
породило разногласия среди учёных, прибегнувших к не
вполне согласованным исследовательским стратегиям,
что, вполне закономерно, обусловило неоднозначность
полученных научных результатов. И использованные
стратегии, и полученные выводы нуждаются в
критической осмыслении, систематизации и проверке.
Исследования, изучающие «серую зону», базируются
либо на теории «гибридизации» политических режи
мов, либо прибегают к определению «корневого
концепта» политического режима и конструированию
его «уменьшенных подтипов». Подробнее эти подходы
будут проанализированы ниже.
Целью статьи является критический разбор обоих
существующих исследовательских стратегий с целью
оценки адекватности концепта «дефектной демократии»
для определения внутренней сущности режимов «серой
зоны».
Проблемы оценки перспектив демократии и опре
деления результатов демократических транзитов долгое
время рассматривались в контексте одной из двух
стержневых идей: или опасения разрушения демократий
[3], или ожидания их стабилизации и консолидации [4].
По мере развертывания третьей волны демократизации
оптимистическая тенденция стала превалировать и
даже породила новое направление исследований под
названием «консолидологии».
Однако, уже в середине 90–х гг. XX в., пред
ставления антагонистов были поставлены под сомнение
появлением режимов, которые отклонились от их
ожиданий и просуществовали продолжительный период
времени.
Новая политическая реальность была впервые
осмыслена Т. Л. Карл в её знаменитой статье 1995 г.
«Гибридные режимы в Центральной Америке», которая
заложила основы теории «гибридизма». С точки зрения
данной теории гибридным считается неопределенный
режим, в рамках которого наблюдается смешение
элементов, изначально присущих другим режимам.
Например, в исследуемых государствах Центральной
Америки, по мнению Т. Л. Карл, сочетались «плюралис
тическая политическая конкуренция», характерная для
демократии, и «создание сетей принятия решений за
пределами общественного контроля», присущее авто
ритаризму [5, p. 75–76].
Абстрагирование от частного случая, проанализиро
ванного американской исследовательницей, сделало
очевидным утверждение, что гибридные режимы не
просто всегда имеют элементы, как от демократии,
так и от авторитаризма, но и характеризуются
индивидуальным характером смешения этих элементов
и, в отличие от демократий, не сосредоточены на одном
решающем структурном признаке. Другими словами
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главной характеристикой гибридных режимов является
неопределенность, источник которой может быть связан
как с амбивалентным характером выборов, так и с
труднодоступными взаимодействиями политических и
экономических элит вне выборов, которые сами по себе
являются свободными и справедливыми.
Исследовательский потенциал стратегии «гибри
дизации» политических режимов ослабляется, по
крайней мере, тремя концептуальными уязвимостями.
Во–первых, недостаточной операционализацией осново
полагающего для теории понятия «элемента», как
«демократического», так и «авторитарного». Гибридная
политическая система включает в себя достаточно
большое количество элементов, которые не могут быть
надежно идентифицированы как демократические
или авторитарные. Во–вторых, её неспособностью
четко отграничить гибридные режимы от демократий
и авторитаризмов, поскольку границы определяются
наличием соответствующих элементов, о котором судить
однозначно довольно трудно. В–третьих, отсутствием
надлежащих возможностей для измерения и типо
логизации гибридных режимов, которые блокируются
индивидуальным характером смешения элементов в
каждом конкретном случае.
Жизнеспособность данной стратегии определяется
идеей о самостоятельной логике функционирования
гибридных режимов и её способностью инкорпори
ровать в состав гибридов подтипы демократии и
авторитаризма, обнаруженные при помощи других
исследовательских методик.
Признание особой логики существования гибридов
позволяет вмонтировать их в шкалу политических
режимов. Но делается это достаточно вариативно.
Так, Л. Даймонд помещает гибридные режимы в
промежуток между электоральными демократиями и
«политически закрытыми авторитаризмами». С целью
исключения сомнений в недемократическом характере
гибридов между ними и электоральными демократиями
появляется категория «неопределенных режимов»
(англ. ambiguous regimes). Сами гибридные режимы
подразделяются на конкурирующие и гегемонистские
авторитаризмы [6, table on p. 26]. Термины «гибрид»,
«псевдодемократия» и «электоральный авторитаризм»
Л. Даймонд использует как синонимы [6, p. 25].
Т. Бейчел позиционирует гибридные режимы в
«преднамеренном разрыве» [7, p. 3] между демократией
и авторитаризмом. Гибриды подразделяются на «чистые»
(англ. pure types) и «неясные» (англ. fuzzy types). Чистые
типы одновременно являются «неполными» типами
демократии («делегативная демократия») и авторита
ризма («конкурирующий авторитаризм»), что позволяет
обозначить границы с основными режимами. Неясные
типы ассоциируются с ядром настоящих гибридов,
создающим возможности для их изучения [7, p. 19–20].
Концептуальная слабость теории «гибридизма» обу
словила поиск альтернативного подхода к изучению
режимов «серой зоны». Выделение новых подтипов
политических режимов на основе смешения разно
родных элементов стало заменяться их конструи
рованием как выборочного набора отличительных
признаков, присущих основному типу. Новые подтипы
основного типа стали «уменьшаться» и пониматься как
«неполные» по отношению к нему.
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Ключевые для нового подхода категории «корневого
концепта» (англ. root concept) [8, p. 435–436] и
«уменьшенных подтипов» (англ. diminished subtypes)
[8, p. 437–442] были обоснованы Д. Колльером и
С. Левицки в 1996–1997 гг. в рамках решения задачи
упорядочения терминологического хаоса «демократий с
прилагательными».
Теория «корневого концепта» и «уменьшенных под
типов» окончательно оформилась в виде трёх вариантов:
1) стратегии «однокорневого концепта» (англ. single
root concept) с отсчётом подтипов от понятия «демо
кратии» (Г.–И. Лаут, В. Меркель);
2) стратегии «однокорневого концепта» c отсчётом
подтипов от понятия «авторитаризма» (С. Левицки,
Л. Вэй, М. Оттавей, А. Шедлер);
3) «двухкорневой стратегии» (англ. double–root
strategy) (М. Богаардс).
В рамках первой стратегии немецкий политолог
Г.–И. Лаут в статье «Измерения демократии и концепт
дефектной и функционирующей демократии», которая
вышла в свет на немецком языке в 1997 г., ввел
в научный оборот понятие «дефектной демократии»
[9].
Данный концепт оказался востребованным в
ходе построения матрицы измерения демократии,
которая была задумана Г.–И. Лаутом как теоретически
обоснованный и практически операциональный инст
румент, позволяющий решать задачи установления
различий между устоявшимися демократиями, а также
отграничивать их от других политических систем.
Применение данной матрицы позволило разгра
ничить три политических режима: функционирующую
демократию (англ. functioning democracy, нем. funktio
nierender demokratie), дефектную демократию (англ.
defective democracy, нем. defekte demokratie) и автори
таризм.
Матрица Г.–И. Лаута имеет пятнадцать полей,
которые образуются функционированием пяти демо
кратических институтов в трёх измерениях. Демокра
тические институты, по Г.–И. Лауту, – это принятие
решений, посредничество, коммуникация, правовые
гарантии и установление правил в комплекте с их
соблюдением. Эти институты соответствуют класси
ческим функциям политической системы и призваны
обеспечить центральные нормы (измерения) демо
кратии – свободу, равенство и ограничение (контроль)
политической власти. Для функционирующей демо
кратии все три измерения признаются одинаково
важными и требуют сбалансированности. Г.–И. Лаут
предлагает измерять каждое из пятнадцати полей
в матрице по метрической пятибалльной шкале,
калиброванной от полного наличия до недостаточного
присутствия соответствующей функции.
С точки зрения Г.–И. Лаута, демократия должна
быть «достаточно демократической» (не менее
1–2 балла по шкале, а лучше больше) по всем
пятнадцати критериям. В этом случае мы имеем дело
с дефектной демократией. Соответствие параметрам
функционирующей демократии означает, что ни одна
из пятнадцати её оценок не может быть ниже чем
«удовлетворительно» (от 3–х до 5–ти баллов по шкале).
Если функционирование хотя бы одного института,
хотя бы в одном измерении является «недостаточным»
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(выходящим за пределы шкалы) режим квалифицируется
как авторитарный [2, p. 401–402].
Таким образом, Г.–И. Лаут, определяя тип
политического режима и измеряя степень демократии,
изменил единицу измерения: наличие элемента (демо
кратического или авторитарного), характерное для
теории «гибридизма», было заменено на функцио
нирование (удовлетворительное или достаточное) демо
кратического института.
Также, немецкий учёный, видимо опираясь на
немецкоязычный термин defekte, повлиял на англо
язычное написание термина «дефектная демократия»:
imperfect democracy и flawed democracy уступили место
defective democracy.
Сам концепт приобрел достаточно четкие очер
тания: под дефектной демократией стал пониматься
политический режим, в котором функционирование
демократических институтов обеспечивают доста
точный, но не удовлетворительный уровень свободы,
равенства и контроля.
Понятие дефектной демократии было доработано
и видоизменено немецким политологом В. Меркелем и
группой связанных с ним исследователей (Г.–Ю. Пуле,
К. Айхер, П. Тиери, А. Круассаном) в серии англо
язычных статей и фундаментальной немецкоязычной
монографии «Дефектная демократия», теоретический
том которой был издан в 2003 г. [10].
В. Меркель определяет дефектную демократию
исходя из усовершенствованного корневого концепта
«встроенной демократии» (англ. embedded democracy).
Обновлённый корневой концепт имеет три изме
рения, которые делятся на пять частичных режимов
(англ. partial regimes, нем. teilregime), функционирование
которых обеспечивается при помощи десяти критериев
(условий). Распределение частичных режимов (компо
нентов демократии) по измерениям и критериев по
частичным режимам определяется удельным весом
последних и поэтому не является равномерным.
Измерение вертикальной легитимности охватывает
два частичных режима: электоральный режим и поли
тические права граждан. Электоральный режим
обеспечивается наличием четырёх критериев: выборных
должностных лиц, активного и пассивного избира
тельного права, свободных и справедливых выборов.
Наличие политических прав гарантируется двумя
критериями: свободой прессы и свободой ассоциаций.
Измерение либерального конституционализма и вер
ховенства права включает ещё два частичных режима:
гражданские права и горизонтальную подотчётность.
Гражданские права требуют существования индиви
дуальной защиты от покушений государственных и
частных субъектов и верховенства права. Горизонталь
ная подотчётность обеспечивается разделением властей.
Эффективное правительство, как пятый частичный
режим, соответствует третьему измерению демократии
и
защищается
условием
(десятым
критерием)
монопольного права избранных должностных лиц на
принятие властных решений [11, p. 36–43].
Корневой концепт «встроенной демократии» В. Мер
келя, в отличие от «функционирующей демократии»
Г.–И. Лаута, имеет ядро в виде «электорального
режима», которому придаётся особое значение [11, fig. 1
on p. 37].
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В тоже время, В. Меркель высказывает обосно
ванные сомнения в исследовательском потенциале
понятия «электоральной демократии», применение
которого, по его мнению, угрожает политической
науке отставанием от «аналитического потенциала
ежедневных газет» [12, p. 199] по причине его узости
«и в нормативной, и в логической перспективе» [11,
p. 37]. Узость понятия усматривается в том, что оно
«сокращает демократию до корректной процедуры
демократических выборов, но не включает достаточные
институционные гарантии того, что эти выборы
являются осмысленными или того, что демократически
избранные элиты будут управлять в соответствии
с фундаментальными принципами демократии» [11,
p. 37].
По В. Меркелю, выборы, для того чтобы служить
критерием демократичности режима, должны быть не
просто свободными и справедливыми, но и «осмыс
ленными» (англ. meaningful), то есть обеспечивать не
только процедурные аспекты, но и достижение целей
демократии, ради которых они проводятся. Осмыс
ленность выборов гарантируется наличием четырёх
других частичных режимов, которые рассматриваются
как вспомогательные по отношению к основному,
электоральному режиму.
Именно потери в осмысленности выборов, внешне
наблюдаемые в виде повреждения вспомогательных
компонентов демократии, нарушают логику функцио
нирования «встроенной демократии» и превращают её в
неполную, или «дефектную».
С точки зрения В. Меркеля, дефектная демо
кратия – это система, определяемая «в основном
функционирующим демократическим электоральным
режимом отбора правителей, который, однако, из–за
сбоев в операционной логике одного или нескольких
других компонентов, теряет дополнительные подпорки,
которые в функционирующей демократии являются
незаменимыми для обеспечения свободы, равенства и
контроля» [10, p. 15].
Функционирование «в основном» означает, что
электоральный режим в дефектной демократии также
может повреждаться, но при соблюдении двух допол
нительных условий: проведении осмысленных выборов,
дающих реальный шанс оппозиции на победу, и функ
циональности вспомогательных частичных режимов [10,
p. 66–67].
По мнению В. Меркеля, все существующие дефект
ные демократии на практике имеют четыре общих
основания:
1) реальную способность осуществить институ
циализацию политических прав, а также свободных и
справедливых выборов;
2) недостаточную реализацию верховенства права и
горизонтальной подотчетности, которая выглядит как
злоупотребление политической властью, коррупция и
поиск юридических лазеек для извлечения из власти
личной выгоды;
3) наличие мощных политических групп, которые
занимают зарезервированные политические «домены»;
4) гражданство «с низкой интенсивностью» (исклю
чение из эффективного участия в политической жизни
и полного использования гражданских прав по причине
крайнего неравенства и нищеты) [12, p. 205].
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Подводя итог, можно сказать, что концепт
дефектной демократии оказался удачным и адекватным
исследовательским инструментом, имеющим твердую
теоретическую основу, но при этом не лишенным
определенных концептуальных недостатков. Очевидно,
что, во–первых, он не позволяет охватить всю «серую
зону» политических режимов, оставляя промежуток
между собой и закрытым авторитаризмом, во–вторых,
имеет размытую границу с недемократическими
режимами, отличающимися от авторитаризма.
Необходимо также отметить, что существуют и
попытки преодоления указанных недостатков, в том
числе и путем расширения и дополнения изначального
концепта.
Уменьшенные подтипы авторитаризма, разрабо
танные С. Левицки и Л. Вэем («конкурирующий авто
ритаризм»), М. Оттавей («полуавторитаризм»), А. Шед
лером («электоральный авторитаризм») вносят свой
вклад в решение проблемы границ между режимами.
Двухкорневая стратегия М. Богаардса, используя
разнонаправленные «корневые концепты» и размещая
«уменьшенные подтипы» как демократии, так и
авторитаризма на единой шкале политических режимов,
позволяет уменьшить количество «серых» случаев, не
поддающихся классификации, до небольшого количества
«чистых гибридов», которые воспринимаются как
остаточная категория («режимы сами по себе»).
Дальнейшие перспективы исследований режимов
«серой зоны», вероятно, связаны с расширением
концепта «дефектной демократии» путем включения в
него электорального/конкурирующего авторитаризма
в качестве одного из подтипов. Только осмысление
дефектной демократии как основного типа полити
ческого режима сделает теоретически возможным
переход от бесплодных попыток решения проблемы
консолидации неполных демократий к постановке
вопроса о перспективах и возможностях их дальнейшей
демократизации.
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«gray zone» that occurred between democracy and authoritarianism due to the
third wave of democratization. It states that existing studies are bases either on
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Концепт дефектної демократії в посттранзитологічному
дискурсі
Обґрунтовується зростання актуальності вивчення політичних режимів
«сірої зони», що виникли між демократією та авторитаризмом в результаті
третьої хвилі демократизації. Стверджується, що відповідні дослідження
базуються на теорії «гібридизації» політичних режимів, або вдаються до
визначення «кореневого концепту» політичного режиму та конструювання його
«зменшених підтипів». Вказується на високий рівень наукової продуктивності
концепту «дефектної демократії», що виник у межах останньої дослідницької
стратегії. Робиться висновок щодо необхідності розширення даного концепту
за рахунок включення до нього «зменшених підтипів» авторитаризму.
Пропонується осмислити дефектну демократію як основний тип політичного
режиму й перейти від вирішення проблеми консолідації неповних демократій
до постановки питання про перспективи та можливості їх подальшої
демократизації.
Ключові слова: дефектна демократія, функціонуюча демократія,
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Критерії ефективності асиметричних
кризових стратегій в умовах сучасної
«гібридної війни»
Розглядаються проблеми ефективності асиметричних кризових стратегій
в умовах сучасної «гібридної війни». Гібридні війни сьогодні стали невід’ємною
частиною нових геополітичних реалій, які склалися в світі внаслідок агресивної
політики РФ на пострадянському просторі в Європі та Азії.
Асиметричні стратегії разом з превентивною дипломатією є сьогодні
надзвичайно актуальними інструментами світової політики. Проте
теорія та практика асиметричного підходу в міжнародних відносинах,
незважаючи на актуальність, розроблена досить фрагментарно, особливо в
питаннях класифікації асиметричних стратегій та визначення критеріїв їх
ефективності. Широке використання асиметричного кризового менеджменту
стало невід’ємною частиною практики дипломатії, основою ефективного
впровадження стратегії національної безпеки будь–якої суверенної держави
і Україні належить серйозно подумати над вдосконаленням і впровадженням
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кращих зразків превeнтивних асиметричних стратегій для захисту своїх
національних інтересів, особливо у відносинах із Росією.
Ключові слова: асиметричні стратегії, критерії ефективності,
превентивний підхід, гібридні війни кризове врегулювання, кризовий
менеджмент, міжнародний тероризм, регіональні конфлікти.

Інтерес до асиметрії як стратегічної концепції
вперше з’явився по закінченню холодної війни в зв’язку
з перебудовою усієї системи міжнародної стабільності
і безпеки, появою принципово нових асиметричних
за своєю природою викликів та загроз. Біполярна
симетрія балансу сил епохи холодної війни значною
мірою диктувала домінування відповідних симетричних
національних стратегій. Визначальною концепцією
цього періоду була концепція ВГЗ – концепція взаємного
гарантованого знищення (Mutual Assured Distraction –
MAD), яка була симетричною в своїй основі для обох
сторін і, незважаючи на всі її недоліки, забезпечувала
стабільне балансування на грані війни на протязі майже
40 років. Біполярна симетрія почала змінюватись
лише з появою концепцій стратегічної оборони в
космосі і національної стратегічної оборони території
(Strategic Defense Initiative, R. Reagan, 1983). Кінець
біполярного світу і закінчення епохи холодної війни
разом з появою принципово нових загроз і викликів
об’єктивно стимулювали інтерес до осмислення ролі і
місця асиметрії в структурах глобальної та національної
безпеки, системі міжнародних відносин в цілому.
Асиметрія була і залишається важливим компонентом
стратегічного мислення. При цьому надзвичайно
важливим елементом є питання про те, який характер
має ця асиметрія – свідомий чи обумовлений
обставинами (deliberate or default). В більшості випадків
як минулого, так і сучасності асиметрія стратегій
була зумовлена насамперед зовнішніми незалежними
від гравців факторами – природними, технічними,
історичними, економічними, ідеологічними тощо.
Свідоме використання асиметрії як засобу здобуття
стратегічної переваги – це вже вищий пілотаж у
виконанні видатних військових чи політичних діячів на
протязі століть [1, p. 6.1.11–6.1.13].
З’явились численні спроби дефініції асиметрії
в політиці і стратегії, які здебільшого зводилися до
вміння діяти «відмінним від опонента» чином чи «вести
боротьбу нестандартними засобами» не за правилами
(not fighting fair) [2, p. 15].
Сьогодні асиметричні стратегії широко використовує
Росія по усьому спектру українсько–російських відносин
в умовах поточної «гібридної війни». Відповідь Заходу
на спроби Росії переглянути існуючий світовий устрій
теж носить чітко визначений асиметричний характер.
Асиметричний підхід сьогодні є невід’ємною части_
ною практики дипломатії і ефективного впровадження
стратегії національної безпеки будь–якої суверенної дер
жави і Україні належить серйозно подумати над вдоско
наленням і використанням кращих зразків превeнтивних
асиметричних стратегій для захисту своїх національних
інтересів, особливо у відносинах із Росією [3, с. 91–97].
Найбільш повним і адекватним на сьогоднішній
день є визначення, надане Інститутом стратегічних
досліджень, США (Steven Metz, Douglas Jonson, 2001):
«Асиметрія у військовій сфері та сфері національної
безпеки – це вміння діяти, організовувати свою
діяльність та мислити відмінним від опонентів чином
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з метою максимізації власних переваг та використання
вразливих місць опонента, захоплення ініціативи чи
забезпечення простору для маневрування» [4, р. 5].
Попри всієї недосконалості і певної тривіальності
існуючих визначень важливим є акцент на нестандарт
ності, революційному характері мислення, використанні
нетрадиційних підходів, оперативних та технічних
рішень, інноваційних досягнень в техніці і технології,
несподіваності та організаційній вишуканості дій.
Паралельно з розвитком концептуального осмислення
асиметрії йшли спроби систематизації і класифікацій
різних типів та видів асиметрій, асиметричних стратегій
і сфер їх можливого застосування. Помітних успіхів
проте в цій сфері досягнуто не було. Переважають
примітивні дихотомічні підходи полярного поділу оче
видних факторів асиметрії. Найбільш часто виділяють:
– позитивну і негативну асиметрію, тобто асимет
рію, яка використовується у власних цілях – позитивна
чи опонентом – негативна;
– моральну і матеріальну асиметрію, тобто асимет
рію в сфері техніки, озброєнь, ресурсів чи асиметрію в
сфері психології, ідеології, мотивацій та ін.;
– кількісну і якісну асиметрію;
– короткострокову і довгострокову асиметрію;
– часткову чи інтегральну асиметрію;
– свідому чи обумовлену обставинами асиметрію;
– асиметрію з малим і асиметрію з великим ступе
нем ризику;
– асиметрію організаційну і асиметрію технологічну;
– асиметрію оперативну і асиметрію тактичну.
Цей перелік дихотомічних ознак (факторів аси
метрії) очевидно може бути продовжений і навіть
вдосконалений за рахунок введення адекватного ранжу
вання параметрів, вагових коефіцієнтів чи застосування
методів інтеграції відповідних показників і факторів,
проте він несе з собою дуже мало користі як з
теоретичної, так і з практичної точки зору.
Аналіз спроб систематизації та класифікації ознак та
факторів симетрії дозволяють стверджувати, що:
1. Характеристики асиметрії та відповідних асимет
ричних стратегій складні і багатовимірні за своєю
природою і не можуть бути описані з допомогою
примітивних дихотомічних розподілів;
2. Низка принципово важливих характеристик (факто
рів асиметрії) – моральні, психологічні, ідеологічні та ін.) –
носять виключно якісний характер і в принципі не під
даються дихотомічним чи одновимірним кількісним оцінкам;
3. Відсутність чітких «правил гри» або «гра не за
правилами», яка є ключовою ознакою асиметричних
стратегій, виключає можливість однозначної оцінки
їх параметрів і перетворює розробку, оцінку та
імплементацію асиметричних стратегій скоріше на
мистецтво, ніж на точну науку;
4. Найбільш придатним апаратом опису та оцінки
асиметричних стратегій на сьогоднішній день є теорія
ігор, експертні процедури і методи багатовимірної
статистики, такі як факторний і кластерний аналіз,
які дозволяють представити і оцінити параметри
асиметричних стратегій в багатовимірному просторі і,
хоча б частково, врахувати вплив якісних факторів.
Критерії ефективності асиметричних стратегій
Аналіз історичних витоків, концептуальних засад
та класифікаційних параметрів асиметричних стратегій
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дозволяє перейти до формування критеріїв ефективності
та рекомендацій по застосуванню цих стратегій, які
визначають їх дієспроможність (capacity) у сфері
зовнішньої політики та політики національної безпеки.
Ефективні асиметричні стратегії повинні:
1. Бути незвичними і непередбачуваними в своїй
основі, носити інноваційний характер, переглядати і
підривати усталені стратегічні, тактичні, організаційні та
оперативні основи та принципи;
2. Бути спрямованими на найбільш вразливі місця і
об’єкти опонента, які важко або неможливо захистити,
використовувати методи та інструменти впливу, які
важко передбачити або неможливо нейтралізувати;
3. Носити творчий характер, a головне, сприймати
невизначеність та непередбачуваність дій суперника як
невід’ємну характеристику реальності 1, орієнтуватися
на високоінтелектуального опонента, налаштованого на
використання асиметрії у власних цілях;
4. Бути оптимально збалансованими з точки зору
комплексного використання позитивних та негативних
елементів асиметрії. Максимізувати власні асиметричні
переваги і сильні сторони і мінімізувати переваги і
сильні сторони опонента. Ефективно використовувати
фактори моральної переваги більш слабкої сторони, яка
захищає свою територію, віру, національні цінності,
ідеали та ін. від більш сильного та агресивного
супротивника2.
5. Базуватися на досконалих (sophisticated) системах
розвідки та інформаційно–аналітичного забезпечення,
бути орієнтованими не на поточний момент часу
(тим більш не на минуле), а на майбутнє, спиратися
на передбачення та достовірні прогнозні розробки,
враховувати ймовірні зміни у силах і можливостях
опонента, його можливі контрдії та контрзаходи;
6. Нести з cобою загрози та виклики найбільш
невідомого і невизначеного для супротивника типу,
які б сприяли його повній дезорієнтації та могли ним
класифікуватися ним як «невідомі – невідомі»3;
7. Бути несподіваними для суперника, надійно
захищеними (засекреченими) в стадії розробки та
імплементації, максимально сприяти підвищенню рівня
невизначеності при прийнятті рішень супротивником;
1
Принципово важливо враховувати суттєву різницю між
поняттями «невизначеність» та «непередбачуваність». Неви
значеність означає, що існує проблема недостатньої інформації
або не повністю використані інформаційні джерела, методики
оцінки, методи прогнозування, та ін. Непередбачуваність –
якісно відмінна категорія, яка означає, насамперед, що явище
може не відбутися не тому. що передбачення чи прогноз були не
вірні, а тому, що хід подій став іншим за рахунок свідомої зміни
поведінки певних соціальних груп під впливом прогнозу чи
додаткової інформації.
2
Наполеон, наприклад, вважав, що на війні співвідношення
важливості моральних і матеріальних факторів приблизно
дорівнює 3:1. В епоху інформаційного суспільства та інформа
ційних технологій вплив морально–психологічних факторів
суттєво підвищується.
3
Згідно прийнятій в сучасних стратегічних дослідженнях
класифікації загрози та виклики можуть бути умовно поділені на
4 великих групи:
1) «відомі–відомі» – конкретно визначені загрози відомого типу;
2) «невідомі–відомі» – невизначені загрози відомого типу;
3) «відомі–невідомі» – визначені загрози невідомого типу;
4) «невідомі–невідомі» – невизначені загрози невідомого типу.
Остання категорія, таким чином, є найбільш небезпечною і
важкою для протидії.
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8. Містити в собі, враховувати той факт, що
асиметрія – це вулиця з двостороннім рухом, низку
контрстратегій проти ймовірних загроз і ударів (в тому
числі асиметричних) по власних вразливих місцях і
центрах сили (contingency planning);
9. Приймати до уваги можливі наслідки та побічні
ефекти (collateral damages) і «наслідки наслідків»
імплементації як власних стратегій, так і контрстратегій
супротивника за принципом циклу: «стратегія –
контрстратегія – контрконтрстратегія»;
10. Бути максимально гнучкими та адаптивними,
включати в себе досконалі системи та механізми
постійної корекції та коригування процесів імплемен
тації стратегій по каналах зворотнього зв’язку (feed–
back loops) з метою своєчасного виявлення та усунення
недоліків імплементації, нейтралізації несподіваних та не
передбачуваних подій, загроз і контрстратегій суперника.
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The asymmetric crises strategies effectiveness criteria
in the contemporary «hybrid war»
The report considers the problems of the asymmetric crises strategies
effectiveness under the conditions of the contemporary «hybrid war». These wars
today are the important part of the new geopolitical realities in the world.
But the absence of system approach to the theory and art of asymmetric
crises management, lack of foresight and clear effectiveness criteria still prevail.
The analysis of methodology and conceptual backgrounds of the asymmetric crises
strategies approach to the international relations and international security policy is
provided. The special attention is paid to the effectiveness criteria of the asymmetric
strategies, to the role of the early warning systems in the modern diplomacy and
international relations in a whole. The urgent necessity of the broad implementation
of the asymmetric crises approach in the foreign policy of Ukraine is stressed.
Keywords: asymmetric strategies, crises resolution, «hybrid wars», criteria of
effectiveness, asymmetric crises management, early warning, regional conflicts.
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Політико–правове забезпечення
розвитку громадянської освіти
в Республіці Польща та Україні
З’ясовано реальний стан політико–правового забезпечення розвитку
громадянської освіти в Республіці Польща (далі – Польща) та Україні. Зокрема,
зосереджено увагу на аналізі (нормативного забезпечення) нормативної бази
громадянської освіти в Польщі та Україні. Визначено, що її складовими є окремі
міжнародні та національні стратегічні документи. Детально розглянуто
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сутність концепцій громадянської освіти та проектів, що спрямовані на
розвиток громадянської освіти. Представлено авторські рекомендації, щодо
розробки нової концепції громадянської освіти в Україні, яка б відповідала
потребам та умовам сучасності.
Ключові слова: громадянська освіта, демократичне суспільство,
нормативна база, концепція громадянської освіти, проект громадянської
освіти.

Впровадження та розвиток системи громадянської
освіти потребує чітких та ефективних заходів з боку
суспільства та держави. В даному контексті важливу
роль відіграє її політико–правове забезпечення.
Насамперед, воно полягає у розробці нормативної
бази, конкретних загальнодержавних документів (з
урахуванням міжнародного досвіду за збереження
національних традицій і практики), зокрема повноцінної
та актуальної до запитів суспільства і соціально–
політичної ситуації – концепції громадянської освіти.
Мета статті. З’ясувати реальний стан політико–
правового забезпечення розвитку громадянської освіти в
Польщі та Україні.
Поворотним для всього польського суспільства
став 1989 рік, коли круглий стіл у Магдаленці (угода
між комуністичною владою Польщі та опозицією
про передачу влади), що сприяло зародженню нової
політичної системи й надало поштовх до суспільних
трансформаційних процесів. Проте в 1989 році
польське суспільство не було готове одразу взяти на
себе нові обов’язки, щодо впровадження вказаних
трансформаційних перетворень, оскільки існувала
довготривала залежність від рішень, прийнятих за
умов централізації владних відносин. У даному
контексті громадянська освіта стала одним з
інструментів підготовки громадян до адаптації в
новому незалежному демократичному суспільстві.
Польський вчений Л. Чекай (ł. Czekaj) зазначає,
що у перші роки виходу із комуністичного застою,
характеризувалися появою у державі таких суспільних
груп, як цивільні комітети, та об’єднання представників
сільських
громад.
З
допомогою
впровадження
процедури парламентського представництва було
створено громадянський клуб (Klub Obywatelski) [14,
с. 5]. Інший вчений Я. Ґурнікевич доводить, що після
проведення реформ та організації демократичних
виборів 1989 р. у Польщі було введено предмет
«Громадянська едукація». Одночасно Міністерство
освіти Польщі (Ministerstwo Edukacji Narodowej) спільно
з «Мершон» Центром при університеті штату Огайо
(США) розробили «Проект програми громадянської
освіти в демократичному суспільстві». Протягом
90–х років cутність громадянської освіти та її основні
цілі, а саме: підготовка громадян, особливо молоді,
до активної участі у громадянському суспільстві та
впровадження демократичного права; виховання поваги
до законодавства і громадянської відповідальності;
підготовка польського суспільства до відповідальної
участі в громадському житті, були викладені у всіх
програмних документах Міністерства освіти [3, с. 48].
Крім того, була розроблена Концепція громадянської
освіти (Koncepcja edukacji obywatelskiej), яка як
зазначає дослідниця Л. Албала–Бертранд (L. Albala–
Bertrand) базувалася на чотирьох основоположних
цілях: забезпечення стабілізації внутрішньої безпеки;
зміцнення демократичних цінностей; розвиток грома
дянського суспільства; динамічний розвиток економіки
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на основі стійких засад оновлення. Вказані цілі були
визначені не випадково, адже кожна з них передбачає
вирішення певної проблеми:
1. Забезпечення життєдіяльності суспільства у без
печній країні, направлена на стимулювання турботи
у громадян про свою країну, у тому числі формування
у них вміння визначати політичні інтереси і їхнє
сприйняття у широкому міжнародному контексті;
розвиток готовності у громадян захищати і відстоювати
інтереси своєї країни та розвиток здатності до співпраці
задля досягнення цієї мети; налагодження відносин
з усіма етнічними й національними меншинами, які
проживають у Польщі.
2. Вміння жити у демократичній країні. Демократія
розвивається через тривалий процес навчання.
Громадянська освіта у польських освітніх закладах,
насамперед, школах є пріоритетною, адже за всю
історію держави виникало чимало проблем у цьому
напрямі. Крім того, довоєнні демократичні інститути не
були дуже сильними. Прискорене й широке отримання
знань та навиків, щодо практичного функціонування
в умовах демократії є неодмінною умовою для подаль
шого розвитку соціального та політичного життя країни.
3. Становлення та розвиток громадянського сус
пільства. За двісті п’ятдесят років польської історії,
не маючи власної незалежності, і перебуваючи у
системі тоталітарних традицій, не існувало умов для
усвідомлення власної відповідальності за своє життя, за
долю країни.
4. Вміння жити в економічно ефективній країні.
Низький рівень економічних знань значної кількості
поляків вимагає спеціальних заходів. Спрямованих
на впровадження початкових елементів економіки в
навчальні програми громадянської освіти [12].
У 2000 році, як стверджує дослідниця О. В. Ва
силенко, членами Ради Європи була прийнята
«Краківська резолюція і проект керівних принципів
навчання демократії». У Резолюції зазначалося, що
громадянська освіта: ґрунтується на фундаментальних
принципах поваги до прав людини, плюралізмі думок,
демократичному врядуванні й верховенстві права;
зосереджує увагу на правах і обов’язках громадян,
їхньому озброєнні компетенціями, необхідними для
участі в житті суспільства, виховує повагу до різно
манітності; відіграє важливу роль у боротьбі проти
насильства, ксенофобії, расизму, агресії, націоналізму
та нетерпимості; сприяє збереженню соціальної
однорідності, дотриманню соціальної справедливості
й загального блага; зміцнює громадянське суспільство
шляхом підвищення рівня освіченості громадян і
формування в них демократичних умінь, тобто має на
меті підготувати молоде покоління і доросле населення
до активної участі в житті демократичного суспільства.
Відповідно до Краківської резолюції, громадянська
освіта ґрунтується на багатовимірному підході до
громадянства, що включає: 1) політичний вимір – участь
у процесі прийняття рішень та використання політичної
влади; 2) правовий вимір – знання та використання прав
громадянина, дотримання його обов’язків; 3) культурний
вимір – повага до історії й культури інших народів,
внесок у розбудову мирних міжнаціональних відносин;
4) соціальний та економічний вимір – боротьба з
бідністю та відчуженням, пошук нових форм праці і
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зміцнення громади, виявлення економічних чинників
розвитку демократичного суспільства; 5) європейський
вимір – усвідомлення єдності та багатоманітності
європейської культури, вміння жити в європейському
контексті; 6) глобальний вимір – усвідомлення та
сприйняття глобальної солідарності. Зазначена Резо
люція була взята до уваги урядом Польщі й покладена
в основу стратегії забезпечення розвитку громадянської
освіти в країні на тривалий час [1].
Ідеї розвитку громадянської освіти також відобра
жені в стратегічних документах польського уряду.
На думку польської дослідниці Г. Соларчук–Шве
(Н. Solarczyk–Szwe) новий етап розвитку громадянської
освіти визначає Стратегія розвитку громадянського
суспільства на 2007–2013 рр. (Strategia Wspierania
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2007–
2013) [15]. Також, як вказують польські науковці
Е. Бася (E. Bacia), Ф. Паджерськи (F. Pazderski),
С. Змієвська–Квірег (S. Żmijewska–Kwiręg) y 2013 році
була затверджена Стратегія розвитку соціального
капіталу Польщі до 2020 року (Strategii Rozwoju Kapitału
Społecznego Polski do roku 2020) в якій однією з цілей
передбачається формування відносин між громадянами
на засадах співпраці, творчості, спілкування та взаємо
зв’язку із демократичними культурними орієнтирами.
Так, у Довгостроковій Національній Стратегії
Розвитку (Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju) –
документі, що визначає основні тенденції, проблеми
та сценарії соціально–економічного розвитку країни
до 2030 року, одним зі стратегічних напрямів розвитку
держави – є діяльність зі зміцнення громадянської
освіти. Зокрема, у документі зазначається про під
готовку та реалізацію державної програми з грома
дянської освіти; в перспективі забезпечення демокра
тичного навчання протягом життя; підготовка агентів
громадянської освіти [13].
В останні роки на думку польського вченого Л. Чекай
(ł. Czekaj) громадянська освіта в Польщі спрямована не
на зміни в суспільній свідомості й формування нової
системи громадянських відносин. Вона забезпечує
існуючі, а не майбутні переваги, враховує наявний
досвід та напрацювання, для прийняття нових викликів
на шляху розвитку демократичного громадянського
суспільства. Політико–правове забезпечення розвитку
громадянської освіти здійснюється на основі законів
Міністерства освіти (Ministerstwo Edukacji Narodowej),
програмних документів, які розробляються державною
установою Центром розвитку освіти (Ośrodek Rozwoju
Edukacji), Фондом освіти й розвитку громадянського
суспільства (Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego), Фондом розвитку системи освіти
(Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji), Фондом Освіти
для Демократії (Fundacja Edukacja dla Demokracji),
Фондом місцевої демократії (Fundacja Rozwoju
Demokracji Lokalnej), Фондом імені Стефана Баторія
(Fundacja imienia Stefana Batorego), Фундацією «Центр
громадянської освіти» (Centrum Edukacji Obywatelskiej),
а також загальнонаціональним представництвом усіх
організацій студентського самоврядування в країні
– Парламент студентів Польщі (Parlament Studentуw
Rzeczypospolitej Polskiej) [14, с. 257–258].
Щодо стану громадянської освіти в Україні, як
зазначає директор Аналітичного центру «Обсерваторія
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демократії» Вікторія Шевчук, в сучасних умовах
громадянська освіта є системною проблемою в контексті
розвитку українського суспільства та держави в цілому.
І хоча, у суспільстві є запит на громадянську освіту (це
підтверджують результати соціологічних досліджень
останніх років (2015–2017 рр.) проведених центром
Разумкова та фондом Демократичні ініціативи),
проте офіційний запит із боку влади відсутній. Стан
громадянської освіти в Україні на сьогодні, передусім,
визначається відсутністю відповідної нормативної
бази, зокрема остаточно так і не затверджена концепція
громадянської освіти (перші спроби її прийняття були у
2000 р.) [2]. Крім того, громадянська освіта не визначена
як пріоритетний напрям державної політики, а це, зі
свого боку, передбачає недостатнє фінансування програм
із громадянської освіти, які покликані забезпечувати
можливість громадських організацій брати участь в
обговоренні й реалізації різноманітних проектів та
заходів.
Так, інтерес до громадянської освіти як такої в
Україні виник із моменту проголошення її незалежності,
переконана українська дослідниця А. Карнаух.
Переломним видався грудень 1997 рік. У той же час
у Києві вперше відбулася міжнародна конференція,
організована консорціумом CIVITAS International, яким
було розроблено концептуальні положення (які стали
основою стандарту громадянської освіти в усьому
світі). У той же час було засновано сектор політичної
культури в Адміністрації Президента України.
Однак, функціонував він не тривалий час. Одним
із нечисленних здобутків сектору стало проведення
конференції з проблем політичної культури, та частково
питань громадянської освіти, організованої Інститутом
соціальної та політичної психології АПН України та
Українською академією державного управління Крім
того, в цей час реалізовано низку програм і проектів:
«Мережа громадянської освіти в Україні» (ІАТР),
«Партнери в освіті» (ACCELS), «Трансатлантична
програма підтримки громадянського суспільства в
Україні», «Демократична освіта» (університет Queen’s,
Онтаріо, Канада) [6, с. 82].
У квітні 2000 р. Постановою Президії Академії
педагогічних наук було затверджено Концепцію грома
дянського виховання особистості в умовах розвитку
української державності (далі – Концепція 2000 р.).
Концепція 2000 р. була розроблена на виконання
Постанови Кабінету Міністрів України №1697 від
15 вересня 1999 р. «Про затвердження Національної
програми патріотичного виховання населення, форму
вання здорового способу життя, розвитку духовності та
зміцнення моральних засад суспільства». У Концепції
2000 р. було визначено сутність громадянської освіти
як навчання людей тому, як жити за умов сучасної
держави, як дотримуватися її законів, але водночас і
не дозволяти владі порушувати їхні права, домагатися
від влади задоволення їхніх правомірних потреб,
як бути громадянином демократичного суспільства
[9]. У наведеному вигляді визначення громадянської
освіти є досить широким та загальним. До того ж
воно переважно визначає завдання громадянської
освіти, ніж її сутність. Автори Концепції 2000 р. саме
поняття «громадянська освіта» визначили як складову
громадянського виховання. Як зазначає вітчизняний
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вчений М. С. Іванов, Концепція в основному ґрунт
увалася на морально–етичних засадах, і складалася
зі значної кількості узагальнюючих положень, що й
зумовило її низьку ефективність та дієздатність [4
c. 43]. У липні того ж року Інститут громадянської
освіти Києво–Могилянської Академії розробляє чергову
Концепцію громадянської освіти в Україні, однак її не
було реалізовано.
Варто зазначити, що період 2000–2012 років в
Україні було реалізовано ще декілька проектів, спрямо
ваних на розвиток громадянської освіти, за фінансової
підтримки міжнародних донорів. Як зазначають
дослідники І. В. Іванюк О. В. Овчарук, А. Б. Терещенко
у межах даних проектів також були спроби розробки
та реалізації концепцій, що стосуються громадянської
освіти, а саме [5]:
– Проект «Освіта для демократії в Україні», який
було започатковано в березні 2000 року, за підтримки
Європейського Союзу та уряду США. Зокрема в межах
проекту було розроблено Концепцію громадянської
освіти в Україні (Концепція громадянської освіти
в середній школі України). Проект мав окреслити
концептуальні рамки системи громадянської освіти
в Україні: її мету, завдання, основні принципи, зміст,
форми, методи та шляхи впровадження. У цій Концепції,
громадянська освіта визначалась як спеціалізована,
систематична підготовка людей до суспільного життя
в умовах демократії. Особливість концепції полягала
в тому, що в ній було виокремлено проблеми, які
спричинили важливість та необхідність впровадження
громадянської освіти; окреслені основні принципи
громадянської освіти та охарактеризовано її зміст.
– Проект «Громадянська освіта – Україна» став
продовженням попереднього проекту Європейського
Союзу «Освіта для демократії». Вказаний проект
функціонував на теренах України з березня 2005 до
березня 2008 рр. Його бюджет становив 2 млн. євро і
фінансувався Європейським Союзом та був впровад
жений під керівництвом компанії Cambridge Education
Limited, зокрема міжнародного експерта Девіда Ройла,
у консорціумі з Всеукраїнським фондом «Крок за
кроком» та польським Центром громадянської освіти. У
межах проекту було розроблено проект Концепції змісту
громадянської компетентності.
– У 2010–2012 роках було започатковано міжнарод
ний українсько–швейцарський проект «Освіта для
демократичного громадянства», який реалізовувався
Цюріхським педагогічним університетом, Інститутом
міжнародних освітніх проектів (ЦПУ) та Національною
академією державного управління при Президентові
України (НАДУ) за партнерства Міністерства освіти
й науки, молоді та спорту України. У межах вказаного
заходу було розпочато розробку проекту Концепції
освіти для демократичного громадянства в Україні [5].
У вересні 2012 році в Україні було здійснено ще
одну спробу на законодавчому рівні визначити статус
громадянської освіти. Зокрема, відбулася розробка
нової концепції громадянської освіти – Концепція
громадянської освіти та виховання в Україні (далі –
Концепція 2012 р.). Концепція 2012 р. мала стати
базовим нормативним документом, який би охоплював
усі питання теоретичного характеру: мету та завдан
ня, принципи, зміст громадянської освіти, моделі її
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

організації. Дана Концепція 2012 р. розроблялася
робочою групою з питань інформаційної політики та
громадянської освіти Координаційної ради з питань
розвитку громадянського суспільства при Президентові
України (консультативно–дорадчий орган). До роботи
також були залучені фахівці Інституту проблем вихо
вання й педагогіки Національної академії педагогічних
наук, 27–ми Інститутів післядипломної освіти, Націо
нального педагогічного університету ім. Драгоманова,
представники міжнародного фонду «Відродження»
та громадської організації із всеукраїнським статусом
«Нова Доба». Під час розробки Концепції громадянської
освіти та виховання в Україні 2012 р. були враховані
основні положення Указу Глави держави №212 від
24 березня 2012 «Про Стратегію державної політики
сприяння розвитку громадянського суспільства в
Україні та першочергові заходи щодо її реалізації», а
також пропозиції з Інституту інноваційних технологій
та змісту освіти (дана організація була ліквідована
у 2014 р.). Громадянська освіта в Концепції 2012 р.
визначалась як навчання, спрямоване на формування
знань про права й обов’язки людини. Громадянська
освіта тісно пов’язана з формуванням соціально–
політичної компетентності особистості в суспільній
сфері, яка передбачає, насамперед, політичну, правову
й економічну освіченість і здатність керуватися відпо
відними знаннями в умовах кардинальної перебудови
суспільств. Фактично Концепція 2012 р. дублює
Концепцію громадянської освіти в умовах становлення
української державності, яка була розроблена Академією
педагогічних наук ще у 2000 році [7].
Як зазначається у пропозиціях до проекту Концепції
громадянської освіти та виховання в Україні від Фонду
«Європа ХХІ», серед позитивних характеристик Кон
цепції 2012 р. варто зазначити:
– намагання визначення змісту й механізмів впро
вадження громадянської освіти;
– спробу пошуку змісту й механізмів впровадження
громадянської освіти;
– спробу вироблення моделі громадянської освіти
в Україні, яка б корелювалася з міжнародними стандар
тами та враховувала національні особливості і практику;
– спробу формування понятійного апарату в просторі
громадянської освіти на загальнонаціональному та
офіційному рівні. Що є суттєвою необхідністю для
практики реалізації стратегії громадянської освіти [10].
Серед недоліків Концепції 2012 р. слід виокремити:
– розмежування понять «громадянська освіта»
та «громадянське виховання». Таке розмежування
може бути спричинене наслідуванням ще радянської
ідеологічної системи державного виховання, або невір
ного перекладу міжнародних документів із грома
дянської освіти. Адже в міжнародних документах
традиційно вживається поняття «Education» (Civic
Education, Education for Democratic Citizenship and
Human Rights Education). Як відомо, поняття «Education»
має конотацію «освіта, навчання, виховання, підготовка,
освіченість, вихованість», і поєднує в собі освітній
і виховний процес. Тому доречним і актуальним є
використання в українському варіанті та в українській
практиці саме поняття «громадянська освіти». Варто
зазначити, що дана тенденція прослідковується ще
у попередній Концепції 2000 р. Саме в ній було
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започатковано розмежування понять «громадянської
освіти» та «громадянського виховання»;
– смислова плутанина в окремих дефініціях, значна
кількість узагальнюючих положень, зокрема щодо
змісту, структури, інститутів та результатів громадянсь
кої освіти;
– відсутність цілісного стратегічного бачення сис
теми громадянської освіти та взаємодії формальної й
неформальної громадянської освіти [10].
Що стосується останніх років, то у 2015 році була
затверджена
«Стратегія
національно–патріотичного
виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки», проте
на громадянську освіту вона не орієнтована. У лютому
2016 року Указом Президента України «Про сприяння
розвитку громадянського суспільства в Україні»
була затверджена «Національна стратегія сприяння
розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–
2020 роки» [8]. А Кабінет Міністрів на виконання
Указу Президента України від 26 лютого 2016 року
№68 «Про сприяння розвитку громадянського сус
пільства в Україні» розробив та затвердив план заходів
із реалізації у 2017 році Національної стратегії сприяння
розвитку громадянського суспільства в Україні на
2016–2020 роки [11]. Проте в Стратегії мова йде лише
про забезпечення реалізації проектів, спрямованих на
підвищення громадянської освіти населення. Одним із
них став Національний проект «Громадянська освіта
та електронна демократія в навчальних закладах».
Також було проведено декілька конференцій та форумів
(організованих громадськими організаціями). Зокрема,
у листопаді 2016 року відбувся міжнародний форум
«Громадянська освіта в Україні», на якому велося
обговорення нової концепції громадянської освіти в
Україні.
Та, незважаючи на значну кількість спроб політико–
правового забезпечення розвитку громадянської освіти в
Україні, жодна з них не була розгорнута й не втілилася
в конкретні кроки з реалізації. Через зміну векторів
розвитку держави, через різні уявлення правлячих еліт
на політику держави загалом та, зокрема, на напрями
розвитку суспільства.
Директор Аналітичного центру «Обсерваторія демо
кратії» Вікторія Шевчук, звертає увагу, що сьогодні
постає питання про необхідність розробки української
нормативної бази з громадянської освіти на основі
відповідних
документів
провідних
європейських
країн та міжнародних інститутів. Так, слід врахувати
Хартію Ради Європи про Освіту для демократичного
громадянства та освіту у сфері прав людини (надалі
Хартія) (Рекомендація CM/Rec(2010)7, затверджена
Комітетом міністрів Ради Європи 11 травня 2010 року
та пояснювальний меморандум), окремі рекомендації
та резолюції Комітету міністрів Ради Європи та інші
документи які Україні ратифікувала [2]. Що стосується
сучасної концепції громадянської освіти, то вона
повинна:
– містити національний компонент, враховувати
традиції та особливості розвитку сучасного українського
суспільства;
– включати як загальнодержавні, так і регіональні
цілі, завдання і вектори, що сформовані на підґрунті
досягнення суспільного консенсусу, що, зі свого боку,
базується на загальноєвропейських цінностях;
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– врахувати особливості та інтереси окремих цільо
вих груп: прикордонних, прифронтових, переселенців;
– зосередитися на проблемі впливу пропаганди на
політичне та громадянське життя українців.
Висновки. З’ясовуючи реальний стан політико–
правого забезпечення розвитку громадянської освіти
в Польщі та Україні, варто зазначити наступне. Коли
Польща взяла курс на демократизацію (1989), саме
громадянська освіта забезпечила утвердження нових
демократичних цінностей, пріоритетів та орієнтирів
як на індивідуальному, так і на загальнодержавному
рівні. Владі поступово вдалося вибудувати загально
національну систему громадянської освіти. Зокрема, за
рахунок розробки цілісної нормативної бази. Сьогодні
це підтверджують Концепція громадянської освіти,
закони Міністерства освіти, національні стратегії
розвитку держави та чимала кількість проектів,
спрямованих на розвиток громадянської освіти. Що
стосується України, хоч громадянська освіта і виступає
в якості значного чинника демократичних перетворень,
проте вона не визначена як один з напрямів державної
політики. Так, характерною особливістю громадянської
освіти в Україні є відсутність нормативної бази. Вона
заснована головним чином на морально–етичних
засадах, що й зумовлює її низьку ефективність.
Залишається ця проблема і поза межами реформ. Крім
того, спроби розробки концепції громадянської освіти
досі залишаються невдалими. Таким чином, у процесі
політико–правового розвитку громадянської освіти
в Україні варто орієнтуватися на позитивний досвід
Польщі, при цьому, зважаючи на національно–державні
традиції та практику.
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Political and legal support for the development of civic education
in the Republic of Poland and Ukraine
The article analyzes the actual state of political and legal support of the
development of civic education in the Republic of Poland (hereinafter – Poland)
and Ukraine. In particular, the focus is on the analysis (normative support) of the
normative basis of civic education in Poland and Ukraine. It is determined that its
constituent parts are separate international and national strategic documents. The
essence of the concepts of civic education and projects aimed at the development of
civic education is considered in detail. Author presented recommendations concerning
the development of a new concept of civic education in Ukraine, which would meet the
needs and conditions of the present.
Keywords: сivic education, democratic society, normative base, civic education
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Держава як суб’єкт
інформаційної безпеки суспільства
Інформаційна безпека відіграє важливу роль в забезпеченні життєво
важливих інтересів будь–якої країни. Метою її збереження є створення
розгалуженого і захищеного інформаційного простору, охорона національних
інтересів держави в умовах формування світових інформаційних мереж, захист
економічного потенціалу країни від незаконного використання інформаційних
ресурсів, реалізація прав громадян, установ та організацій на отримання,
поширення і використання інформації. З огляду на виконання притаманних
їй владних функцій держава є основним суб’єктом інформаційної безпеки
суспільства. Але управління інформаційною інфраструктурою сьогодні
розпорошене серед різних державних інститутів – від Національної ради з
питань телебачення і радіомовлення до Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації України. І хоча їх головним завданням
є захист від неправомірного доступу до інформації або її несанкціонованого
поширення, часто–густо вони з ним не справляються через відсутність
належної взаємодії та координації зусиль. Отже, трансформація державних
установ має відбуватися в контексті не тільки налагодження їх роботи, але й
покращення інформаційної безпеки суспільства загалом.
Ключові слова: людина, інформація, безпека, держава, інформаційна
сфера, інформаційний суверенітет, інформаційна безпека.

Згідно з чинним законодавством держава забезпечує
безпеку кожного громадянина не тільки на території
України, але й за її межами. З цією метою для
підтримки належного рівня захисту національних
інтересів, а також об’єктів національної безпеки
України розробляється система правових норм, які
регулюють суспільні відносини у сфері національної
безпеки, визначаються основні напрями діяльності
органів державної влади та управління, створюються
або трансформуються органи і сили забезпечення
національної безпеки, формується стратегія взаємодії
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суб’єктів забезпечення національної безпеки, розроб
ляється механізм демократичного громадянського конт
ролю за системою управління національною безпекою
[1].
Однак жорсткі методи захисту з боку держави хоча
й є найпростішими і найзрозумілішими, однак далеко
не завжди влаштовують громадськість та відповідають
демократичним засадам. Як правило, вирізняються
дві основні форми державного контролю (цензури):
безпосередній та опосередкований. Безпосередній
контроль (цензура), своєю чергою, поділяється на
попередній і наступний контроль. Попередній контроль
був здебільшого поширений до початку нашого століття
в усіх країнах світу, але зараз здійснюється лише у
диктатурах та під час надзвичайного чи воєнного
стану. Його суть полягає у тому, що відповідний
урядовець (цензор) переглядає інформацію до її виходу
у світ та дозволяє чи не дозволяє її розповсюдження.
Прямий наступний контроль з використанням засобів
судового переслідування (і не тільки) застосовується
у багатьох сучасних державах. Журналіст в авто
ритарному суспільстві перетворюється на джерело
небезпеки та потребує постійного контролю з боку
правлячої влади (еліти, ідеології тощо), звісно ж, в
інтересах забезпечення існуючого статус–кво, тобто
авторитаризму. Опосередкований контроль передбачає
застосування економічних важелів щодо ЗМI з метою
коригування їхньої політичної лінії. Зрозуміло, що ця
форма контролю найпоширеніша у сучасних демо
кратичних суспільствах. Цей вид контролю здійснює
цілеспрямований економічний вплив на ЗМI [2, с. 78].
У Законі України «Про основи національної безпеки
України» визначені основні напрями державної політики
з питань національної безпеки в інформаційній сфері:
– забезпечення інформаційного суверенітету України;
– вдосконалення державного регулювання розвитку
інформаційної сфери шляхом створення нормативно–
правових та економічних передумов для розвитку
національної інформаційної інфраструктури та ресурсів,
впровадження новітніх технологій у цій сфері, напов
нення внутрішнього та світового інформаційного
простору достовірною інформацією про Україну;
– активне залучення засобів масової інформації
до боротьби з корупцією, зловживаннями службовим
становищем, іншими явищами, які загрожують націо
нальній безпеці України;
– забезпечення неухильного дотримання конститу
ційного права громадян на свободу слова, доступу до
інформації, недопущення неправомірного втручання
органів державної влади, органів місцевого самовря
дування, їх посадових осіб у діяльність засобів масової
інформації, дискримінації в інформаційній сфері і
переслідування журналістів за політичні позиції;
– вжиття комплексних заходів щодо захисту націо
нального інформаційного простору та протидії моно
полізації інформаційної сфери України [3].
Можна визначити такі функції системи забезпечення
державної інформаційної безпеки: розроблення та
прийняття законодавчих і нормативно–правових актів
щодо забезпечення системи управління національними
інформаційними ресурсами; розроблення та реалізація
фінансово–економічних засад регулювання процесів
формування і використання інформаційних ресурсів;
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здійснення державної реєстрації інформаційних ресур
сів, забезпечення повноти створення первинних і похід
них інформаційних ресурсів; забезпечення ефектив
ного використання інформаційних ресурсів у діяльності
органів державного управління; оптимізація державної
політики інформатизації щодо забезпечення науково–
технічних, виробничо–технологічних й організаційно–
економічних
умов
створення
та
застосування
інформаційних технологій, інших елементів інформа
ційної інфраструктури для формування, розвитку й
ефективного використання інформаційних ресурсів;
забезпечення розробки та застосування правових,
організаційних й економічних механізмів стосовно
форм і засобів обігу інформаційних ресурсів держави;
регулювання інформаційного співробітництва, спря
мованого на забезпечення рівноправного та взаємо
вигідного використання національних інформаційних
ресурсів у процесі міжнародного обміну, здійснення
єдиної державної політики наукової підтримки системи
державного управління формуванням, розвитком і
використанням національних інформаційних ресурсів;
кадрове забезпечення функціонування системи держав
ного управління національними інформаційними ресур
сами; інформаційно–аналітичне забезпечення прийняття
управлінських рішень у сфері управління інформа
ційними ресурсами [4, с. 183].
Відповідно до своїх видів інформаційна безпека
може включати в себе такі вектори [5, с. 16]:
1. Глобальна інформаційна безпека: 1) безпека
розвитку міжнародної інформаційної сфери; 2) захист
міжнародного інформаційного ринку від незаконних
посягань акторів міжнародних інформаційних відносин;
3) захист та обмеження обігу інформації в цілях гло
бальної інформаційної безпеки; 4) захист міжнародної
інформаційної інфраструктури; 5) захист міжнародних
інформаційних ресурсів; 6) побудова глобального інфор
маційного суспільства тощо.
2. Інформаційна безпека окремих держав у міжна
родному інформаційному просторі: 1) безпека інфор
маційного простору держави від інформаційних загроз,
інформаційних операцій, інформаційного тиску та
інформаційних війн з боку інших акторів міжнародних
інформаційних відносин; 2) захист державного інформа
ційного ринку від незаконних посягань акторів міжна
родних інформаційних відносин; 3) захист та обмеження
міжнародного обігу інформації в цілях державної
інформаційної безпеки; 4) побудова та забезпечення
належного функціонування інформаційного суспільства;
5) захист своїх приватних осіб від незаконних посягань
акторів міжнародних інформаційних відносин тощо.
3. Інформаційна безпека установ у міжнародному
інформаційному просторі: 1) захист інформації з
обмеженим доступом, яка належить установі, від
несанкціонованих дій з боку інших акторів міжнародної
інформаційної сфери; 2) доступ до загальнодоступної
інформації та інформації, доступ до якої не може бути
обмежено; 3) захист від випадкового чи навмисного
втручання в нормальний процес функціонування автома
тизованої інформаційної системи організації (установи)
з боку інших акторів міжнародної інформаційної сфери
тощо.
4. Інформаційна безпека людини в міжнародному
інформаційному просторі: 1) захист інформаційної і
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комунікаційної приватності (особливо персональних
даних); 2) вільний доступ до масової та суспільно–
значущої інформації; 3) захист від негативного
інформаційного впливу; 4) захист інформаційних і
комунікаційних прав на міжнародному рівні тощо.
Для держави розрізняють внутрішні та зовнішні
джерела інформаційної безпеки. Внутрішніми дже
релами називають відсутність історичного, політичного
та соціального досвіду життя у правовій державі,
що торкається процесу практичної реалізації консти
туційних прав та свобод громадян, зокрема в інфор
маційній сфері. Науковці вважають внутрішнім
джерелом інформаційної безпеки посилення організо
ваної злочинності та збільшення кількості комп’ютерних
злочинів, зниження рівня освіченості громадян, що
суттєво ускладнює підготовку трудових ресурсів для
використання новітніх технологій, зокрема інформа
ційних. Водночас, науковці вважають таким джерелом
недостатню координацію діяльності вищого державного
керівництва, органів влади та військових формувань,
а також відставання України від розвинутих країн
за рівнем інформатизації органів державної влади,
юридично–фінансової сфери, промисловості та побуту
громадян.
До зовнішніх джерел інформаційної безпеки нале
жить діяльність іноземних політичних, військових,
економічних та розвідувальних структур в інформа
ційній сфері; політика домінування деяких країн в
інформаційній сфері; діяльність міжнародних терорис
тичних груп; розробка концепцій інформаційних
війн будь–якими структурами; культурна експансія у
відношенні до конкретної країни [6, с. 25].
Суперечливі тенденції світових інтеграційних проце
сів, вибух етнічних, соціальних та інших конфліктів як
міжнародних загроз спричиняють проблеми у визначенні
еволюції змісту і характеру глобальної безпеки,
потребують перегляду підходів до засобів підтримання
міжнародного миру. Політичні дискусії в рамках ООН
(Рада Безпеки, ГА ООН, Перший комітет ГА ООН,
Конференція із роззброєння) засвідчили посилену увагу
міжнародного співтовариства до концепції стратегічної
стабільності ХХІ століття, пов’язаної з викликами
інформаційної революції і впливом інформаційних
чинників проблеми безпеки. Так, 54–та сесія ГА ООН
серед інших документів прийняла Резолюцію 54/49
«Досягнення у сфері інформатизації і телекомунікації в
контексті міжнародної безпеки» від 1 грудня 1999 року, в
якій концепцію міжнародної інформаційної безпеки було
визнано глобальною проблемою сучасності [7, с. 46].
Саме тому основними напрямами забезпечення
інформаційної безпеки є: у сфері міжнародної спів
праці – інтеграція в міжнародну систему забезпечення
інформаційної безпеки і співпраця по запобіганню
протиправних дій в інформаційній сфері; у сфері
оборони – вдосконалення системи моніторингу загроз
та їх джерел, своєчасне інформування відповідних
суб’єктів влади про стан інформаційного ресурсу і
інформаційних систем оборонної сфери; засобів, методів
і способів здійснення, спеціальних заходів і заходів
інформаційного впливу; системи підбору і спеціальної
підготовки користувачів [8, с. 45].
На сучасному етапі основними реальними та
потенційними загрозами національній безпеці України
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в інформаційній сфері, стабільності в суспільстві
є: прояви обмеження свободи слова та доступу
громадян
до
інформації;
поширення
засобами
масової інформації культу насильства, жорстокості,
порнографії, комп’ютерна злочинність та комп’ютерний
тероризм; розголошення інформації, яка становить
державну та іншу, передбачену законом, таємницю,
а також конфіденційної інформації, що є власністю
держави або спрямована на забезпечення потреб та
національних інтересів суспільства і держави; намагання
маніпулювати суспільною свідомістю, зокрема, шляхом
поширення недостовірної, неповної або упередженої
інформації [9].
Згідно Закону України «Про Основні засади
розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–
2015 роки» [10], вирішення проблеми забезпечення
інформаційної безпеки держави має здійснюватися
шляхом:
– створення повнофункціональної інформаційної
інфраструктури держави та забезпечення захисту її
критичних елементів;
– підвищення рівня координації діяльності держав
них органів щодо виявлення, оцінки і прогнозування
загроз інформаційній безпеці, запобігання таким
загрозам та забезпечення ліквідації їх наслідків,
здійснення міжнародного співробітництва з цих питань;
– вдосконалення нормативно–правової бази щодо
забезпечення інформаційної безпеки, зокрема захисту
інформаційних ресурсів, протидії комп’ютерній зло
чинності, захисту персональних даних, а також
правоохоронної діяльності в інформаційній сфері;
– розгортання та розвитку Національної системи
конфіденційного зв’язку як сучасної захищеної транс
портної основи, здатної інтегрувати територіально
розподілені інформаційні системи, в яких обробляється
конфіденційна інформація.
Сьогодні, функцію державного управління інфор
маційною інфраструктурою розпорошено серед: Націо
нальної ради з питань телебачення і радіомовлення;
Державного агентства з питань науки, інновацій
та інформатизації України; Державного комітету
телебачення і радіомовлення України; Адміністрації
Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України; Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації
та ін. Вже простий перелік зазначених державних
інституцій говорить про доцільність їх функціонального
та структурного об’єднання. Головна мета їх діяльності –
стимулювання розвитку галузі. Принципово, головним
завданням усіх перелічених інституцій – захистити
інформацію від неправомірного доступу чи поширення.
Інституцій явно забагато, а координації мало.
Серед перелічених органів одну з провідних ролей
щодо забезпечення ефективності інформаційно–безпе
кової діяльності відіграє Міністерство культури та
туризму України. Саме це міністерство є центральним
органом виконавчої влади, діяльність якого спрямо
вується і координується Кабінетом Міністрів України.
Міністерство культури та туризму України відповідає за
формування державної політики у сфері кінематографії,
культури та мистецтв, охорони культурної спадщини,
вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей,
державної мовної політики, та є також спеціально
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уповноваженим органом для визначення та контролю
особливих властивостей, певних якостей та інших
характеристик виробів художніх народних промислів
(на виконання Закону України «Про охорону прав на
зазначення походження товарів»). Якщо до недавнього
часу зростання економіки асоціювалося переважно з
технологічним та інноваційним розвитком у технічних
галузях (індустріальне суспільство), то з обранням
Україною курсу на перехід до інформаційного
суспільства сфера культури виходить на якісно новий
рівень розвитку та комунікацій. Надання культурних
послуг все більш перетворюються в «індустрію
культури», в якій створюються та розповсюджуються
різноманітні товари та послуги. Культура сприяє стиму
люванню творчості та інновацій. У цьому контексті
важливим завданням Міністерства культури має стати
активізація та укріплення унікальних місцевих традицій
і звичаїв, заохочення процесу відродження та розвитку
традиційних для України народних ремесел [11].
Основними компонентами інформаційної безпеки в
галузі культури, які повинно забезпечувати Міністерство
культури та туризму України є: достовірність і
повнота інформації; забезпечення документування
історико–культурного процесу; збереження інформації,
розглянутої не тільки як збереження матеріальних носіїв
культурно–історичної інформації, але і як дбайливе
ставлення до емоційно–образної складової культурної
спадщини; якість та ефективність культурно–історичної
інформації, що визначають провідну роль достовірної
культурної спадщини та культурних цінностей в
регуляції масової свідомості; забезпечення відповідності
об’єктів культурної спадщини та їх атрибуції з
метою неприпустимості її – культурної спадщини –
спотворення в комерційних та інших цілях; збереження
історико–культурного контексту та інформації, що
представляється різними установами культури та
освіти і неприпустимості його спотворення в цілях
просування ідеології окремих соціальних груп; обмін і
співробітництво між установами культури, освіти, ЗМІ
з метою більш повного та достовірного представлення
існуючої культурно–історичної спадщини [12, с. 48].
Враховуючи вищевикладене, важливі функції щодо
підтримання рівня інформаційної безпеки покладено
на Міністерство культури і мистецтв України, оскільки
воно виступає головним (провідним) органом у системі
центральних органів виконавчої влади із забезпечення
реалізації державної політики у сфері культури і
мистецтв. До функцій цього Міністерства віднесено:
– забезпечення реалізації державної політики та
координація діяльності органів виконавчої влади у сфері
культури і мистецтв;
– підготовка пропозицій щодо основних напрямів
державної мовної політики та участь у її реалізації;
– здійснення державного управління і контролю
у сфері охорони культурної спадщини, вивезення,
ввезення і повернення культурних цінностей, музейної
та бібліотечної справи, кінематографії;
– забезпечення реалізації прав громадян на свободу
літературної і художньої творчості та створення умов
для задоволення національно–культурних потреб
українців, які проживають за межами України тощо.
Зокрема, важливою функцією Міністерства є регу
лювання порядку розповсюдження і демонстрування
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всіх видів вітчизняних і іноземних фільмів на тери
торії України. Міністерством здійснюється державна
реєстрація фільмів, встановлюються щодо них спе
ціальні індекси, що визначають глядацьку аудиторію
та відповідно до неї умови розповсюдження і демонст
рування фільму, здійснюється видача посвідчення
на право розповсюдження і демонстрування фільмів
(прокатного посвідчення) юридичним особам та фізич
ним особам – суб’єктам підприємницької діяльності.
Відмова в державній реєстрації автоматично означає
заборону фільму до демонстрації і розповсюдження на
території України [13, с. 16].
Згідно з переліченими вище функціями, головним
методом державного управління забезпеченням інфор
маційної безпеки є стимулювання виробництва
українського контенту державними та недержавними
суб’єктами. Кількісні показники для оцінки ефектив
ності діяльності суб’єктів управління полягають
у кількості, наприклад, україномовного контенту,
кількості маніпулятивних та неправдивих повідомлень,
повідомлень із ознаками залякування тощо. Спроба
вирішити зазначене питання – наперед невдячна справа,
коли виконавець прогнозовано стане «цензором»
та «придушувачем свободи слова в Україні» для
представників ЗМІ та громадських організацій,
що впевнено засвоюють іноземні гранти [14]. Але
оскільки засоби масової інформації сьогодні постають
найпотужнішим засобом спливу на свідомість, держава
через систему інституцій, зокрема й Міністерство
культури, повинна забезпечувати якісний національний
інформаційний продукт та запобігати обігу потенційно
небезпечного та аморального контенту.
Однією з головних функцій цього міністерства
є забезпечення суспільної моралі та сприяння
виконанню закону «Про захист суспільної моралі».
Стаття 5 цього закону стверджує: «Змістом державної
політики у сфері захисту суспільної моралі є створення
необхідних правових, економічних та організаційних
умов, які сприяють реалізації права на інформаційний
простір, вільний від матеріалів, що становлять загрозу
фізичному, інтелектуальному, морально–психологічному
стану населення» [15]. Але в реальних умовах
Міністерство культури практично не виконує дану
функцію, оскільки не контролює продукт, що надходить
до споживача через засоби масової інформації.
Комерціалізація та монополізація основних ЗМІ у руках
правлячої олігархічної верхівки унеможливлюють будь
яке забезпечення виконання названих функцій з боку
держави та відповідного міністерства.
Для забезпечення інформаційної безпеки України
Міністерство культури та туризму у взаємодії з іншими
міністерствами та відомствами, що відповідають за
інформаційну безпеку повинно:
– забезпечити виконання Державної програми
розвитку національного книговидання та преси;
передбачити державне фінансування реконструкції та
розвитку поліграфічної бази;
– створити умови для підвищення конкуренто
спроможності українських ЗМІ, якості їх технічної
оснащеності, підвищення фінансової спроможності;
підвищити рівень соціального захисту працівників ЗМІ;
– створити Національну систему інформаційних ре
сурсів, електронні каталоги центральних і регіональних
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бібліотек, архівів та забезпечити доступ до них через
Інтернет; збільшити кількість інформаційно–пошукових
систем, які б могли здійснювати повноцінний пошук
українською мовою, мовно адаптованих програмних
продуктів;
– посилити боротьбу з контрабандою іноземних
друкованих видань та книг, аудіо–, відео–, кіно– та іншої
інформаційної продукції;
– з метою просування позитивного іміджу України
у світовий інформаційний простір, запровадити цільові
програми «Світові зірки України» (створення web–
сайтів, закордонні поїздки відомих у світі українців,
поширення матеріалів через ЗМІ тощо); залучити
громадські організації, незалежних експертів до
обговорення проблем інтеграції України до світового
інформаційного простору, підготовки та проведення
окремих заходів та багато іншого [16].
Одночасно усі державні органи управління – від
міністерств до відомств – мають здійснити глибокі
внутрішні трансформації, спрямовані на реорганізацію
діяльності щодо забезпечення належного рівня
інформаційної безпеки країни.
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and Information Protection of Ukraine. Although their main task is to protect against
unauthorized access to or unauthorized access to the information, they often fail
to deal with it because of lack of proper interaction and coordination of efforts.
Consequently, the transformation of state institutions should take place in the context
of not only the establishment of their work, but also the improvement of information
security of society as a whole.
Keywords: person, information, security, state, information sphere, information
sovereignty, information security.
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State as a subject of information security of society
Information security plays an important role in ensuring the vital interests of
any country. The purpose of its preservation is to create a ramified and protected
informational space, to protect the national interests of the state in the conditions
of the formation of world information networks, to protect the country’s economic
potential from illegal use of information resources, and to realize the rights of citizens,
institutions and organizations to receive, disseminate and use information. Given the
performance of its inherent functions, the state is the main subject of information
security of society. But information infrastructure management today is scattered
among various state institutions – from the National Council on Television and Radio
Broadcasting to the Administration of the State Service for Special Communications
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Формування інтегративних моделей
макрополітичних ідентичностей:
теоретичний аспект
Досліджено типи й моделі взаємодій між колективними партикулярними
ідентичностями як чинника формування спільних ідентичностей
інтегративного типу. Визначено, що в епоху Модерну вони засновувались на
ієрархічних принципах й домінуванні в ідентифікаційному просторі національних
держав, які використовували економічні, політичні й символічні ресурси й
нав’язували громадянам системи ідентифікації й категоризації, спрямовані
на гомогенізацію й уніфікацію суспільних відносин, необхідні для ефективного
розвитку капіталізму. В епоху Постмодерну під впливом процесів глобалізації,
індивідуалізації й транснаціоналізації формуються моделі матричного
типу, в межах яких взаємодія партикулярних культурних ідентичностей
впорядковує і синтезує їхні когнітивні, ціннісні елементи, забезпечує їх
когерентність, а відтак, – інтегративність макрополітичної ідентичності. У
державних стратегіях вони відображені у політиках асиміляції, амальгамації,
мультикультуралізму.
Ключові слова: політична ідентичність, партикулярні ідентичності,
макрополітична ідентичність, інтегративна модель, асиміляція, амальгамація,
мультикультуралізм.

Зростаючий вплив політичної ідентичності на
процеси і диференціації, і консолідації сучасних
суспільств зумовлює актуальність дослідження цього
феномену з погляду на інтенсивність і неймовірну
швидкість глобальних і суспільних трансформацій, через
які світ «вислизає», створюючи щораз «рефлексивну
реальність» і потребу самоствердження суб’єкта в ній.
Визначаючи кризу ідентичності «втратою «смислу»,
С. Гантінгтон зробив висновок про актуальність
«пошуку себе» не тільки для індивідів, малих груп,
а й локальних (регіональних) спільнот, держав [6,
с. 12–13]. Цю кризу посилюють інтенсивні процеси
індивідуалізації життя людей, плюралізація їхніх
ідентичностей, які є виявом тенденцій розширення
автономії, свободи вибору й самореалізації особи.
Попри це індивіди прагнуть «екзистенційної безпеки»,
що є відображенням природи людини, яка «тяжіє
до порядку, звички, повторюваності, тривалості,
стандартизації, передбачуваності» [7, с. 9–10]. Вона
забезпечується передовсім прогнозованістю взаємодій
суб’єктів, що усвідомлюють свою ідентичність і місце у
структурі політичних відносин.
Прагнення до системності в умовах множинності
та фрагментації ідентичностей суб’єктів проблематизує
пошук нових моделей самовизначення сучасних спільнот
і держав, привертає увагу до багаторівневих колективних
ідентичностей, які охоплюють множинні партикулярні
ідентичності, забезпечують консолідацію, інтегративність
суспільств, легітимацію політичного порядку, а також
взаємодію з міжнародним середовищем.

299

Випуск 124

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Для позначення рівнів загальної колективної іден
тичності у науковій літературі найчастіше викорис
товують поняття – національна, (національно–дер
жавна), громадянська. Ця традиція характерна і для
української політологічної літератури й відображена у
працях Ю. Вільчинської, В. Горлової, М. Кармазіної,
Г. Касьянова, В. Кременя, М. Кресіної, М. Козловець,
А. Колодій, М. Куц, С. Куцепал, О. Майбороди,
М. Михальченка, Л. Нагорної, Н. Пашиної, Н. Пе
лагеши, О. Розумного, М. Степіко, Л. Хашиєвої та
ін. авторів. Деякі автори для позначення загального
рівня ідентичності використовують поняття «спільна
ідентичність» (Т. Воропаєва), «єдина національна іден
тичність» (Г. Палій), «загальнонаціональна ідентич
ність» (Л. Чупрій, П. Гай–Нижник), «соцієтальна
ідентичність» (М. Афонін, А. Мартинов, Т. Новаченко,
О. Пелін), державна ідентичність (О. Дашевська,
В. Морозов, Н. Пелагеша, М. Рубцов, А. Саніна,
Н. Хазратова, Л. Угрин, Н. Чорна). Інші автори
(Ю. Романенко, Н. Ротар, Д. Скрибченко) оперують
поняттям «макрополітична ідентичність», проте, або
вкладають у нього різний зміст, або ж не дифінюють, а
використовують як поняття, що «само собою зрозуміле».
Отже, метою статті є аналіз макрорівневих моделей
колективних ідентичностей в контексті взаємодії
партикулярних ідентичностей.
Аналізуючи визначену проблему, підкреслимо
передовсім, що ідентичність завжди постає у результаті
численних ідентифікацій, у межах яких суб’єкт формує
або ж визнає конститутивні ознаки і властивості, що є
основою його самості й унікальності. Ідентичність –
це стан, що є результатом процесу ідентифікації.
Поняття «ідентифікація», яке активно використовується
у дискурсі соціальних наук з часів З. Фройда, вказує
одночасно на унікальність суб’єкта і його приналежність
до певних груп і категорій, множинність яких формують
рівні ідентичності. Відтак, проблема ідентифікації
відображає також взаємодію різних рівнів ідентичності.
Соціокультурний та економічний розвиток модерних
суспільств супроводжувався ускладненням і збільшен
ням категорій ідентифікації і відповідно – рівнів
ідентичності, зміст яких – не лише лінійний рух від
родової форми ідентичності до етнічної чи національної
з постійно зростаючою культурною детермінованістю,
а й інтенсифікація горизонтальних взаємодій. Отже,
сучасна ідентичність є напластуванням багатьох рівнів,
які можуть актуалізуватися, підкреслюватися чи, за
висловом C. Гантінгтона, «відтінятися» суб’єктом
залежно від соціально–політичного чи історичного
контексту. Вони можуть також перетинатися, комбіну
ватися, накладатися, конфліктувати між собою.
Індивіди у процесах самоусвідомлення і визначення
своєї ідентичності є відносно вільними і можуть
обирати основними різні рівні ідентичності –
сім’ю, общину, релігію, партію чи націю–державу
і т.п., забезпечуючи собі «онтологічну надійність»
(К. Калхун), або ж змінювати їх залежно від обставин.
Лише в екстремальних ситуаціях (війни, природних
чи техногенних катастроф) виявляється одна –
найважливіша (наприклад, етнічна чи національна),
яка тимчасово нівелює вагомість інших групових
ідентичностей [див.: 6, с. 52]. Відтак, багаторівневі
колективні ідентичності, які означують приналежність
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індивідів до великих спільнот, і є надіндивідуальні
за своєю природою, значно стабільніші, усталені й
укорінені у спільні онтологічні засади суспільства і
держави, підтримуються політичними інститутами й
нормами. Вони «конвенціоналізують» (С. Московічі)
ідентифікаційний простір і взаємодії суб’єктів,
надають їм спільних значень, виступають необхідною
передумовою політичного порядку.
Викладене актуалізує проблему впорядкування
і типології ідентичностей відповідно до рівнів їх
ідентифікації, а головне – визначення принципів
поєднання і взаємодії. Відомо, що ідентифікаційні
процеси, як і соціально–політичні, виявляються на
трьох основних рівнях соціальної системи: макро–,
мезо– і мікро. За П. Штомпкою, «макропроцеси
здійснюються на рівні світової спільноти, національної
держави, регіону, етнічної групи»; «за часом вони
найтриваліші»,
«мезопроцеси
охоплюють
великі
групи, спільноти, асоціації, політичні партії, армії,
бюрократію. Мікропроцеси протікають у повсякденному
житті людських індивідів: у малих групах, сім’ї,
школі…» [8, с. 43]. Ці рівні корелюються з типологією
основних носіїв (суб’єктів) політичної ідентичності:
1) державно організована соціально–політична спіль
ність; 2) регіональні, етнічні, класові гендерні і т.п.
спільноти; 3) індивід, малі групи. Але, одночасно
вони є й об’єктами ідентифікації. Ця типологія рівнів
ідентифікації також диференціює рівні ідентичності за
масштабом впливу на соціально–політичні процеси та
формування і функціонування політичного порядку. З
такого погляду вагоме значення для його забезпечення
мають макрорівневі політичні ідентичності, якими
традиційно були етнічні, національні (національно–
державні) або цивілізаційні ідентичності. Виникнувши
на основі почуття спільності й цілісності великих
спільнот, вони стають контекстом формування індиві
дуальних і локальних ідентичностей, здатні нав’язувати
соціальну реальність, відповідну змісту їх когнітивних і
символічних елементів, які інтерналізуються індивідами
у процесі соціалізації й обмежують їх вибір, мотиви та
діяльність.
Проте, підкреслимо: теоретично й емпірично рівні
колективних ідентичностей не є автономними чи
відособленими. Вони лише категоризують основного
носія (суб’єкта) ідентичності або об’єкт ідентифікації, а
їх формування і функціонування взаємодетерміновані й
взаємозалежні. Отже, природа феномену ідентичності та
його політичного виміру полягає у взаємопов’язаності
та взаємозумовленості різних її рівнів – від індиві
дуального (мікро) до макрорівня великих соціально–
політичних (чи, навіть, цивілізаційних) спільнот, що
унеможливлює вирізнення у політичній та суспільній
практиці «чистих» рівнів. Взаємодія рівнів ідентичності
є відображенням діалектики індивідуального і колек
тивного, універсального і партикулярного, локального і
глобального у політичних процесах.
Багаторівневість ідентичностей – індивідуальних і
колективних – потребують механізмів впорядкування
відносин між партикулярними ідентичностями різних
рівнів, тобто певних принципів взаємодій між мікро–,
мезо–, макрорівнями, які б нівелювали об’єктивну
конфліктність партикулярних ідентичностей, стандарти
зували елементи когнітивних та символічних систем,
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моделей поведінки і таким чином забезпечували
консолідованість і розвиток політичних спільнот.
В індустріальному суспільстві, в історичних межах
якого й була проблематизована ідентичність на суспіль
ному рівні, механізмами впорядкування колективних
та індивідуальних ідентичностей були традиції,
приписи, соціальні ролі, необхідні для функціонування
соціально–політичної системи і держави, які більшість
індивідів сприймали як даність, чи «долю». «Рамки
Ми–ідентичності окремої людини», за Н. Еліасом,
формувалися в межах національних держав «як
самостійних одиниць виживання», а «національно–
державна форма Ми–ідентичності індивіда була само
собою зрозумілою» [9, с. 286]. У цей період «націо
нальність стає великою категоріальною ідентичністю, яка
включає менші категорії (племена, етнічні групи), кожна з
яких може бути внутрішньо організована на основі інших
категорій і складних мереж міжособистісних відносин»
[4, с. 92]. Іншими словами: національна ідентичність була
базовим рівнем ідентифікації індивідів і макрорівнем
політичної ідентичності. В її межах (безвідносно від
моделі нації – етнічної чи громадянської) індивід
одночасно усвідомлював себе як член територіальної,
культурної, політичної і громадянської спільнот.
Національні держави, з одного боку, уніфікували
життя і діяльність людей через соціокультурні меха
нізми та інститути (освіта, єдина літературна мова,
народна література, засоби масової інформації, спільні
національні свята й національні герої, переписи
населення, паспорти і т.д.), з іншого – вирівнювали
відмінності (передовсім соціально–класові) між людьми
та групами через інституційні механізми – правила,
правові норми, особисті й громадянські права, які
були однаковими для всіх громадян і перед якими
вони були рівними. Ідеологічним підґрунтям таких
механізмів стали ліберальна доктрина та ідеологія. Ще
одним чинником егалітарного, вирівнюючого впливу
на суспільство і процеси ідентифікації була соціальна
політика, найповніше втілена в ідеї держави загального
добробуту (welfare state) й уможливлена ефективністю
капіталістичної економіки. Вона нівелювала гострі
класові розрізнення, деполітизувала їх, а, відтак, –
жорстку аскриптивність ідентифікаційних моделей,
успадкованих від станових суспільств. Одночасно функ
ціонування модерних держав створювало передумови
для залучення індивідів і груп у все більшу кількість
різноманітних зв’язків та асоціацій, розширюючи таким
чином категорії ідентифікації, що сприяло формуванню
множинних ідентичностей (multiple identities).
Отже, держави Модерну були одночасно егалітар
ними, тобто запроваджували вирівнювальні принципи
організації суспільства, і плюралістичними, що зумо
вило їх рух до масової індивідуалізації у постсучасний
період. Індивідуалізація виробництва і життя в епоху
пізнього капіталізму, міграції поступово послаблювали
залежність індивіда від соціального середовища й самої
держави, розширювали його автономію і давали значно
більше свободи самовизначення і самоконструювання,
вияву власного «Я», а отже – вибору ідентичностей,
побудови їх ієрархій.
Балансуючи між уніфікуючими й індивідуалі
зуючими стратегіями, у межах модерних держав
сформувалися загалом неконфліктні моделі взаємодій
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між партикулярними й макрорівневими ідентичнос
тями. Наприклад, Т. Ріссе, Р. Геррманн та М. Брюер,
досліджуючи європейські та національні ідентичності
вибудували дві аналітичні моделі взаємодій між колек
тивними ідентичностями, що «належать до терито
ріального і політичного простору» [див.: 10]. Перша –
модель «вкладеної ідентичності» («nested model»),
яку автори уявляють у формі концентричних кіл
і метафорично назвали «Russian Matruska». У цій
моделі елементи (рівні ідентичності) накладаються
і «вбирають» один одного. При цьому локальні
ідентичності (регіональні, національні) розташовані
всередині і формують ядро, загальні (у цих авторів –
європейська) – форму, яка є зовнішньою межею
множинної колективної ідентичності. За логікою цієї
моделі, будь–які зміни на одному рівні, трансфор
муватимуть інші. Модель «вкладеної ідентичності»,
заснована на ідеї узгодженості, сумісності (coherence)
рівнів колективних ідентичностей, передбачає: 1) визна
чену ієрархію між «людським почуттям приналежності і
лояльністю» (Т. Ріссе), притаманну і еліті, і громадянам;
2) деяку спільність елементів (передовсім когнітивних),
які збільшуються з кожним рівнем ідентичності;
3) наступність, таксономічність їх формування від
локальних (мікро) рівнів до спільних – макрорівнів.
Другу модель автори назвали «мармуровим
пирогом» («marble cake model»). У її межах елементи
(рівні) ідентичності не є чітко розділеними, як у
попередній моделі – вони змішуються і взаємозалежні.
Вона допускає поступове вбудовування одного рівня
колективної ідентичності, наприклад, національного,
в інший – європейський або ж, навпаки. У цій моделі
важливими є також горизонтальні рівні множинних
ідентичностей (рольові, соціальні). Окрім того, рівні,
передовсім базові, можуть мати різні значення і вартість
для їхніх носії і для формування політичного порядку.
Відтак, тут складніше вибудувати принцип чи ієрархію,
які б впорядковували ідентичності на рівні суб’єктів.
«Мармуровий пиріг» як модель концептуалізує дина
мічніші взаємодії між рівнями ідентичності.
Підкреслимо, що це формалізовані моделі; як
аналітичні категорії вони потребують уточнення
в конкретному соціально–політичному контексті.
Однак, вони дають уявлення про можливі механізми
досягнення впорядкованості та системності у ситуації,
коли «множинність є суттєвою ознакою колективних
ідентичностей, завдяки якій вони можуть розглядатись
як вкладені одна в одну, такі що заперечують одна
іншу або зливаються воєдино» [5, c. 222] і зберігають
евристичний потенціал для формування інтегративних
моделей у постсучасних індивідуалізованих суспільст
вах, хоча й більше відповідають особливостям
суспільств Модерну. Визначені моделі, дають змогу
зробити висновок, що основою для інтегративної
ідентичності є і певна сумісність елементів, і/чи
сприйняття їх такими елітою і громадянами та лінійна
логіка формування загальних ідентичностей. Важливою
передумовою формування інтегративних ідентичностей
є суб’єктивний чинник – прагнення, воля до консолідації
й створення солідарного суспільства на основі спільних
уявлень про Себе і про Інших, передусім Чужих.
Якщо розглядати моделі інтегративних ідентич
ностей на рівні великих (національних) спільнот, які
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уже реалізовані у суспільно–політичній практиці,
то історичний досвід багатьох держав свідчить, що
вони були досягнуті політикою: 1) асиміляції (від лат.
assimilatio – уподібнення), тобто формування макро
політичної ідентичності на основі ознак і цінностей
ідентичності домінантної групи; 2) амальгамації або
злиття (від лат. amalgama – сплав), прототипом якої
є метафора американського «плавильного тигля»
запропонована Ф. Тернером. Їхня реалізація була
детермінована потребами у кваліфікованих працівниках
для зростаючої капіталістичної промисловості, інте
грації чисельних расових та етнічних меншин у
суспільні відносини. Як елемент державних стратегій
вони продемонстрували свою обмеженість у процесі
становлення культури та світогляду Постмодерну й
постіндустріалізму.
Спільними рисами й чинниками політичних іден
тифікацій та формування загальних (інтегративних)
ідентичностей
визначимо,
по–перше,
переважно
субстанціоналістську (примордіальну – для колек
тивних) інтерпретацію ідентичності як цілісності.
Прагнення до завершеності, системності психологічно й
теоретично уможливлювали сприйняття та формування
ієрархічних (вертикальних) моделей взаємодій між
рівнями ідентичності, які, однак, не виключали
горизонтальних. Вертикальна модель ідентифікації
передбачає: 1) інтеграцію колективних партикулярних
ідентичностей у цілісну систему; 2) визначення
базового рівня ідентифікаційної моделі –організуючого
чинника у формуванні індивідуальних і партикулярних
ідентичностей (таким у модерний період виступала,
як ми уже підкреслювали, національна ідентичність,
генетично пов’язана з нацією, національною державою
і націоналізмом); 3) пряму (без групових посередників
– класу, церкви, територіальної общини) ідентифікацію
індивіда з національною спільнотою. Безпосередні
відносини індивідів та націй й визначили їх особливі
форми зв’язку і лояльності в інституті громадянства.
По–друге, ієрархічність ідентифікаційних моделей
періоду Модерну історично детермінована їхнім
формуванням «знизу» від невеликих соціальних
груп (племен) до імперій і націй–держав, а у другій
половині ХХ ст. – до їх регіональних об’єднань, що й
обумовлювало «вкладеність» рівнів ідентичностей від
індивідуального до національного або наднаціонального
лінійними історичними процесами.
По–третє, інтегративні типи (передовсім національ
ний) політичної ідентичності у період Модерну форму
валися у контексті процесів модернізації й становлення
національних держав і були необхідною умовою його
ефективності. Основні елементи модернізаційних
процесів – централізація, бюрократизація і стандар
тизація – визначали рівень гомогенізації індивідуальних
та партикулярних ідентичностей, необхідний для
уніфікації суспільних відносин. Спільна національна
ідентичність
розглядалася
механізмом
інтеграції
індивідів, що належали до різних етнічних (племінних),
регіональних, мовних груп, у національно–державну
спільноту та її легітимацію.
По–четверте, не можна не погодитися З Р. Бру
бейкером, що «одним з найважливіших агентів іден
тифікації й категоризації в останньому розумінні».
була держава. Через «формалізовані, кодифіковані,
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об’єктивовані системи категоризації, створені потуж
ними інститутами влади», володіючи матеріальними і
символічними ресурсами, вона нав’язувала «категорії,
класифікаційні схеми і способи соціального підрахунку
і звітності, з якими повинні працювати чиновники,
судді, вчителі і лікарі і які повинні враховувати
недержавні актори» [1, с. 87]. П. Бурдьє також вказує на
використання державою культурного та символічного
капіталу, опираючись на який вона генерувала смисли,
символи, ідеології, дискурси, що репрезентували
спільноту як уявлене спільне «Ми» і насаджувала
«сукупності індивідів однієї країни привілейований
погляд на їхню ідентичність… з точки зору нації» [2,
с. 285], критерії (категорії) та принципи структурування
партикулярних ідентичностей усередині спільноти.
Держава, з одного боку, охороняла національну ідентич
ність посередництвом інститутів та норм, з іншого,
– використовувала їх для формування та відтворення
ідентифікаційних моделей, що відповідали її політичній
стратегії.
По–п’яте, у більшості випадків держави, формуючи
та відтворюючи спільну ідентичність, апелювали до
почуттів культурної близькості, історичної пам’яті,
спільної долі, спільних переживань, героїв, історичних
перемог чи втрат і ін. Відтак, у своїх стратегіях state
building вони опиралась на одну національну групу
та її культурні та символічні ресурси. Результатом
стали ідентифікаційні моделі за принципом відносин
«титульна нація – національні меншини», яка в деяких
випадках відтворювала попередні колоніальні відносини
між етнічними спільнотами. Зі зростанням у ХХ ст.
культурної розмаїтості й низової демократії вона все
більше демонструвала свій конфліктний потенціал.
Отже в період Модерну домінантний тип макро
політичної ідентичності сформувався у трикутнику
нація – держава – націоналізм й опирався на їхні
соціально–економічні, культурні, сакральні структури
та емоційно–мобілізаційний потенціал націоналізму.
Стратегії формування і відтворення макрополітичної
(національної) ідентичності у цей період стали
важливими елементами діяльності держав та державних
інститутів, хоч і не означувались як публічна політика
ідентичності. В основі цих стратегій були політики
гомогенізації (аж до радикальних форм, наприклад,
геноциду). За визначенням Г. Рей, будівництво держави
і легітимізація політичному порядку в ній «включала
два завдання: конструювання консолідованої політичної
спільності всередині кордонів керованої території –
спільності з єдиною, зв’язуючою ідентичністю – й
ідентифікацію монарха або національного уряду
як політичного уособлення або представника цього
консолідованого співтовариства» [11, р. 2]. Результатом
політик гомогенізації та уніфікації стало виникнення
міжнародної системи суверенних націй–держав (теоре
тики міжнародних відносин назвали її Вестфальською)
з чітко окресленими територіальними кордонами і
населенням (народом), яке усвідомлювало («уявляло»)
себе цілісною неподільною одиницею. Потреба
обґрунтування суверенітету держави, її функціонування
у певних кордонах, зумовили апелювання до культурних
та історичних категорій, укорінених у попередніх
(етнічних, релігійних) ідентичностях, використання
риторики і дискурсу, що підкреслювали «спільне
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походження» народу та його «особливий або навіть
сакральний зв’язок з певною територією» [4, с. 30].
Отже, національні ідентичності універсалізували внут
рішній порядок політичної спільності, проте стосовно
зовнішнього контексту – інших народів і націй–
держав – виступали категоріальною чи партикулярною
ідентичністю, яка репрезентувала їхню унікальність,
особливість (unique). Л. Грінфельд підкреслила: «націо
нальна ідентичність не є ідентичність загальна (generic),
вона є ідентичністю специфічною (особливою)» [3,
с. 17].
Проблема формування «загальної» ідентичності
постала у контексті постмодерних та постіндустріальних
трансформацій і які можна охарактеризувати термінами
радикальна плюралізація, фрагментація й атомізація. Які
наслідки вони мали для ідентифікації та формування
нових ідентифікаційних моделей?
Найперше, відбувається десубстанціоналізація іден
тичності індивіда – він більше не прагне цілісності
і перетворюється у децентрованого суб’єкта, який
перебуває у постійних пошуках своєї ідентичності й
«центру», тобто базового рівня ідентичності» і має
більше свободи його вибору. Процеси соціалізації,
в межах яких він інтерналізує цінності, норми,
традиції, культурні коди, ідеологічні принципи, більше
не замикаються лише на державі та її інститутах.
Транснаціоналізація світу, інформаційна революція,
транспарентність кордонів надають індивіду більше
альтернатив у виборі його власної ідентифікаційної
моделі, а його почуття солідарності та лояльності
можуть поширювати не лише на державу, а й на інші
спільноти та міжнародних акторів, які конкурують з
державою в ідентифікаційних процесах, що неспро
можна контролювати символічні ресурси суспільства.
Суспільства (особливо демократичні) також починають
розвиватися за протилежним модернізму алгоритмом –
децентралізація, дебюрократизація і дестандартизація,
що посилює індивідуалізацію життя індивіда, його
зосередженість на локальних (чи навіть приватних)
рівнях соціальної системи. Інтерес до локальних
ідентичностей (зокрема етнічних, чи, навіть архаїчних)
також є зворотною стороною глобалізаційних процесів.
Отже, збільшення агентів ідентифікації та центрів
ідентичності, конкуренція між ними, втрата державою
монопольного становища в ідентифікаційних процесах
руйнують традиційні для часів Модерну ієрархічні
моделі ідентифікації, посилюють їх множинність,
збільшують і горизонтально, і вертикально багаторів
невість ідентичностей.
Вагомим чинником, що вплинув на збільшення
та ускладнення відносин між партикулярними рівням
ідентичності стала полікультурність постсучасних
суспільств, зумовлена інтенсивністю міграційних
потоків, лібералізацією міграційного законодавства,
загалом більшою відкритістю суспільств та мобільністю
індивідів. Навіть відносно монокультурні нації «старої»
Європи перетворилися на мультикультурні суспільства,
де категоріями ідентифікації виступають раса, релігія,
етнос, стиль життя, споживання і т.п. У відповідь на це
розмаїття у західних суспільствах формується політика
ідентичності і політика мультикультуралізму. Вона була
обґрунтована у США ще в 20–х рр. минулого сторіччя
Г. Калленом, який запровадив термін «культурний
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плюралізм» й, метафорично означуючи цю стратегію
теорією «миски салату», доводив, що культури не
«плавляться» у тиглі, а вступають у діалог, зберігають
свої особливості. Однак, на рівні соціальних і
політичних практик стратегії мультикультуралізму стали
затребуваними у західних демократіях у другій половині
ХХ ст. в умовах їх реальної багатокультурності, які,
однак, не завжди демонструють свою ефективність.
Акцентування на культурних категоріях ідентифікації,
її деполітизація нівелюють інтегративний потенціал
національної та громадянської ідентичності загрожують
цілісності та консолідованості суспільств та держав.
Визначенні процеси фрагментації та культурної
плюралізації сучасних суспільств, що радикально
збільшують рівні та об’єкти категоризації й ідентифі
кації, супроводжуються конкуренцією і посиленням
конфліктності між партикулярними рівнями ідентич
ності, носії яких прагнуть не лише репрезентувати
й інституціалізувати свою унікальність, а й предста
вити її пріоритетність для розвитку суспільства,
одночасно проблематизують формування загальної
(макрополітичної) ідентичності, в межах якої функ
ціонують її традиційні типи (етнічні, національні,
громадянські), горизонтальна взаємодія між якими
нівелює
інтегративну
обмеженість
національно–
державної ідентичності. Основою інтегративних функцій
макрополітичної ідентичності є сумісність цінностей
та інституцій (норм і правил), які забезпечують
відтворення та інституалізацію ідентифікаційних
партикулярних моделей, формують набір значимих
для суб’єктів ідентичностей, їхню історичну тяглість.
Макрополітична ідентичність в умовах багатокультур
ності є результатом взаємодії та діалогу вертикальних і
горизонтальних рівнів, у процесі яких конструюються
спільні ідеї та принципи, які структурують та регулюють
множинні ідентичності, інтегруючи їх в єдину.
ідентифікаційну матрицю.
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Formation of integrative models of macropolitical identities:
theoretical aspects
The article investigates the types and models of interactions between particular
identities as a formation factor of common identities of the integrative type. The
author determined that in the Modern era they were based on hierarchic principles
and domination in the identity space of national states, which used economic, political
and symbolic resources in order to impose the identity and categorization systems on
citizens, aimed at homogenization and unification of social relations, necessary for
the effective development of capitalism. In the Postmodern era, under the influence of
globalization, individualization and transnationalization, models of matrix type are
formed, within which the interaction of particular cultural identities helps to arrange
and synthesize their cognitive and value elements, to ensure their coherence and hence
– the integrability of macropolitical identity. In state strategies, they are reflected in
the assimilation, amalgamation and multiculturalism policies.
Keywords: political identity, particular identities, macropolitical identity,
integrative model, assimilation, amalgamation, multiculturalism.
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Концепція інституціональних змін
Дугласа Норта
Висвітлено основні параметри процесу інституціональних змін одного з
найбільш відомих представників неоінституціоналізму Дугласа Норта. Зокрема,
проаналізовано чинники, що визначають трансформацію інституціональної
структури, серед яких найбільш важливу роль відіграють розвиток
знань в суспільстві, вплив ідеології, технологічні зміни та побічні ефекти
максимізуючою діяльності організацій. Детально розглянуто процес, в ході якого
максимізуюча діяльність організацій індукує інституціональні зміни, реагуючи
на зміну стимулів, котрі є наслідком фундаментальних змін у співвідношенні цін
та змін суб’єктивних преференцій. Описано також складові інституціональної
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структури, зокрема формальні, неформальні правила та механізми контролю за
їх дотриманням, і визначено можливості їх стабільності та динаміки. Окрема
увага приділена поняттю «адаптивної ефективності», яким пояснюється
спроможність інституціональних систем до продуктивного функціонування в
часі. Крім того, автор визначає вразливі аспекти концепції інституціональної
динаміки Д. Норта, передусім, її неспроможність спрогнозувати динаміку
неформальних інститутів.
Ключові слова: інститути, інституціональні зміни, навчання в процесі
діяльності, адаптивна ефективність, інкрементний процес.

Суспільний розвиток розглядається в неоінститу
ціональній концепції Д. Норта, насамперед, крізь призму
інституціональних змін. Головну роль в цьому процесі
відіграють організації, які займаються цілеспрямованою
діяльністю і в такий спосіб виступають агентами
інституціональних змін та формують їх напрямок.
Як цілеспрямовано діючі одиниці, організації ство
рюються організаторами для максимізації певних цілей,
які визначаються можливостями, заданими інститу
ціональною структурою суспільства. Переслідуючи свої
цілі, організації поступово змінюють інституціональну
структуру, однак це не означає, що вони завжди є
соціально продуктивними і задають вектор ефективних
трансформацій, оскільки інституціональна система часто
продукує викривлені стимули діяльності. Своєю чергою,
знання і навички, набуті організаціями в ході руху до
цілей, відіграють важливу роль в тому, як розвивається і
використовується весь запас знань суспільства [8, c. 97–
98].
Очевидно, що діяльність, яка реалізується на основі
певного набору формальних і неформальних правил,
а також методів контролю за їх дотриманням, завжди
залежить від умінь та навичок конкретних акторів. Якщо
закріплені правилами алгоритми дій є знанням, що може
бути легко і в однаковій мірі засвоєне всіма акторами,
то безпосередні навички дій в межах цих правил
отримуються виключно навчанням у процесі діяльності і
навіть за умов однакового досвіду завжди проявляються
по–різному. Вперше теоретичне розмежування двох
типів знання провів Майкл Полані в роботі «Осо
бистісне знання». Полані стверджує, що на відміну
від явного, або знання, що передається, неявне знання
(tacit knowledge) частково отримується на практиці і
лише частково може передаватися від однієї особи до
іншої. До того ж люди мають різні здібності до набуття
неявних знань [6]. Це розмежування вкрай важливе для
розуміння того, чому неможливо строго формалізувати
і спрогнозувати практичну діяльність акторів, що
призводить до конкретних інституціональних змін.
Прогностичні можливості теорії були б високими лише
в тому разі, якби актори діяли виключно на основі
явного знання.
Навчання в процесі діяльності характерне і для
організацій: завдяки систематично повторюваним
актам взаємодії між її членами організація отримує
навички координації і виробляє стійкі процедури
роботи своїх учасників. Здобуті ними знання і
навички складають винагороду, або ж стимули,
закріплені в інституціональних обмеженнях. Мова
йде про те, що нарощування певних знань може
винагороджувати індивідів завдяки високій віддачі,
наприклад, від технічних нововведень у військовій
справі в середньовічній Європі чи від поширення
християнського віровчення в Римі за часів імператора
Костянтина [8, с. 99]. Водночас попит на навички і
знання стимулює збільшення обсягу і зміну розподілу
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знань, що відображає поточне сприйняття людьми вигод
від отримання різних видів знання. Через це, зазначає
Д. Норт, сьогодні в США попит на інвестиції в знання
зовсім інший, ніж в Ірані чи середньовічній Європі [Там
само].
Важливою проблемою є також відношення між
знанням та ідеологією, для якого характерна взаємна
зумовленість. Розвиток знання формує наше сприйняття
навколишнього світу, що, своєю чергою, спрямовує
наші дослідницькі зусилля. Характер розвитку чистого
знання впливає на сприйняття людьми реальності, а
відтак і на те, як вони пояснюють і виправдовують цю
реальність. Своєю чергою, це впливає на продуктивність
взаємодій у суспільстві: якщо люди сприймають
правила соціальної системи як справедливі, взаємодія
супроводжуватиметься низькими витратами, якщо ж
система сприймається як несправедлива, транзакційні
витрати будуть високими [8, с. 101].
Д. Норт вказує на потребу в об’єднанні максимі
зуючих цілей організацій, обумовлених інституціональ
ною системою, з розвитком запасу знань у суспільстві.
Всі завдання організації – відкриття нових ринків,
оцінка впливу технологій, успіху партійних програм
чи наслідків певних політичних рішень – містять
невизначеність і вимагають інвестицій в отримання
інформації, що потребує розширення неявного знання.
Водночас необхідна інформація є похідною від
конкретного інституціонального контексту, тому аби
з’ясувати, які потреби існують в різних видах знань
і навичок, необхідно вивчати саме цей контекст. В
даному аспекті існує важлива закономірність: коли
інституціональна система робить найбільш вигідною
діяльність з перерозподілу доходів (від піратства до
рентоорієнтованої політичної діяльності), знання та
навички розвиваються зовсім в іншому напрямку,
ніж у випадку з розширенням та інтенсифікацією
виробничої сфери. Таким чином, «стимули, вбудовані в
інституціональну систему, відіграють вирішальну роль
у формуванні тих знань і вмінь, які приносять вигоду
суспільству загалом чи його найбільш впливовим
групам» [8, c. 102]. Понад те, обраний напрямок
розвитку знань та навичок може бути вирішальним
чинником довгострокового розвитку суспільства.
Культивування знання і досвіду, які дозволяють
ефективно організувати політичний процес та забез
печити економічне зростання, спричинює динамічний
розвиток суспільства, який породжує низку інститу
ціональних характеристик. Ці характеристики, що
вказують на ефективний тип інституціональної
структури, проте, не можуть бути описані традиційним
поняттям ефективності розподілу ресурсів. Останнє
відсилає до класичного Парето–оптимуму – критерію,
який визначає рівноважний стан суспільства, коли
добробут жодного його члена не може бути покращений
без погіршення добробуту когось іншого. Не складно
помітити, що критерій Парето є статичним індикатором.
Натомість в неоінституціоналізмі розглядається поняття
«адаптивної ефективності», котра стосується правил, що
формують напрямок розвитку політичної та економічної
систем в часі [5]. Адаптивна ефективність пов’язана
зі ступенем прагнення суспільства до навчання і
отримання знань, до сприяння інноваціям, ризику і
різноманітним видам творчої діяльності, а також до
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вирішення проблем, що заважають розвитку суспільства
[8, с. 106].
Згідно з позицією Д. Норта, загальна інститу
ціональна структура відіграє ключову роль у тому,
в якій мірі суспільство заохочує експерименти та
інновації, котрі можна назвати адаптивно ефективними.
Вбудовані в інституціональну систему стимули задають
вектор розвитку навчання в процесі діяльності та
розвитку сукупності знань, які в сумі підштовхують
акторів, відповідальних за прийняття рішень, до
поступової зміни системи в порівнянні з тим її станом,
в якому актори діяли спочатку [1]. В сучасному
невизначеному світі ніхто не має однозначної відповіді
на те, як вирішувати посталі перед суспільствами
проблеми, а відтак, фактично ніхто не здатний
максимізувати цілі. Суспільство, яке найбільшою
мірою допускає свободу експериментів, краще інших
суспільств здатне вирішувати свої проблеми [3]. Тому
адаптивна ефективність стимулює розвиток процесу
децентралізованого прийняття рішень, який дозволяє
суспільствам докладати більше зусиль для пошуку
альтернативних шляхів розв’язання тих чи інших
проблем.
Зі сказаного випливає, що процес інституціональних
змін має включати організаційні експерименти та
усунення організаційних помилок, що виникають
внаслідок невдалих експериментів. Однак цей процес
зазвичай є дуже складним, позаяк організаційні помилки
можуть бути не лише випадковими, а й систематичними,
такими, що витікають з ідеологій, котрі наділяють
окремі групи акторів привілеями ухвалення таких
рішень, які не спрямовані на підвищення адаптивної
ефективності. Д. Норт наголошує: «Важливо мати такі
правила, які усувають невдалі політичні та економічні
організації. Тому ефективна структура правил не
лише винагороджує за успіх, але й накладає вето на
можливість виживання погано пристосованих елементів
суспільної організаційної структури – тобто ефективні
правила припиняють невдалі зусилля і підтримують
вдалі» [8, с. 107]. Крім того, автор зазначає, що сама
природа політичного процесу заохочує розширення
обмежень, які підтримують існування впливових
суспільних груп, внаслідок чого забезпечується
стабільність як адаптивно ефективних, так і адаптивно
неефективних інституціональних систем.
Слід сказати, що ідея адаптивної ефективності
як чинник успішного розвитку суспільства є однією
з головних тез у науковому доробку багатьох
авторитетних апологетів сучасної ліберальної демократії.
В цьому контексті можна згадати концепцію відкритого
суспільства К. Попера, ідею розмежування позитивної
та негативної свободи І. Берліна, теорію спонтанного
порядку
Ф.
Хайєка,
концепцію
диверсифікації
соцієтального простору П. Розанвалона і т.д. Примітно,
що всі ці теоретичні конструкції розроблялися як
критична програма тоталітарних проектів, в основу
яких покладена ідея суспільного мегаексперименту,
заснована на уявленнях про універсальний істинний
суспільний порядок та алгоритм його втілення. Інакше
кажучи, тоталітарні режими пропонують масштабні
експерименти, котрі позиціонуються як реалізація
об’єктивних історичних або природних законів, тоді як
ліберально–демократичні системи відстоюють принцип
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несубстанційності суспільного розвитку і пропагують
стратегію перманентних локальних експериментів в
умовах принципової невизначеності майбутнього.
Іншою важливою характеристикою інституціо
нальної структури є її стабільність, котра забезпечується
складним набором обмежень. До таких обмежень
належать пов’язані ієрархічними зв’язками формальні
правила, в системі яких зміна кожного наступного
рівня ієрархії вимагає більших витрат і зусиль,
ніж зміна попереднього рівня. Складовою набору
є також неформальні обмеження, що виступають
основою, продовженням, розвитком та конкретизацією
формальних правил і мають властивість стійкого
самовідтворення завдяки тому, що є частиною звичної
поведінки людей [8, с. 109].
Ключовим питанням теорії інституціональних змін є
те, яким чином в умовах стабільного набору обмежень
відбувається трансформація інститутів. На думку
Д. Норта, детермінантами цього процесу виступають
фундаментальні зміни у співвідношенні цін та зміни
суб’єктивних преференцій.
Зміни у співвідношенні цін можуть мати екзогенний
характер, тобто відбуватися внаслідок не залежних
від діяльності людини обставин (епідемії, стихійні
лиха). Такими є, наприклад, зміни у пропорціях цін на
землю і працю, які стали результатом епідемії чуми в
Європі у ХV столітті. Однак більшість подібних змін
(зміни у вартості інформації, у технологіях і технічних
винаходах тощо) є ендогенними і відображають
результати поточної максимізуючої діяльності індивідів
та організацій в політиці, економіці, військовій справі
і т.д. Річ у тім, що досвід і знання, набуті людьми у
процесі діяльності, поступово змінюють сприйняття
і оцінку ними існуючих правил взаємодії, а також
сприйняття доступності різних альтернатив. Коли
доступність інформації, певних знань, технологій та
факторів виробництва змінюється, це призводить до
постійного перерозподілу доходів і благ, а відтак, і
трансформацій соціальних ролей і статусів [4]. Значення
змін у пропорціях відносних цін полягає в тому, що
вони змінюють стимули поточної діяльності акторів.
А так як в інституціональній системі вже закладений
певний набір стимулів, виникає конфлікт між новими та
інституціонально заданими стимулами. Ця суперечність
і виступає рушієм інституціональної динаміки.
Для політичного процесу надважливе значення
має інший чинник інституціональних змін – зміни
суб’єктивних преференцій акторів, певну роль в яких
відіграють також зміни у співвідношенні цін. Зв’язок
між двома чинниками виражається в тому, що з часом
фундаментальні зміни у співвідношенні цін призводять
до зміни стереотипів поведінки та раціоналізації
акторами звичаєвих стандартів діяльності. Та водночас
перетворення відносних цін «проходять крізь фільтр
перед–існуючих у нашій свідомості ментальних
конструкцій, які формують наше тлумачення цих змін»
[8, с. 110].
Одним з найбільш яскравих історичних прикладів,
який доводить, що лише змінами у співвідношенні
цін неможливо повністю пояснити процес інститу
ціональних змін, є відміна рабства у США в ХІХ сто
літті. Боротьба за скасування цього інституту, який ще
в часи Громадянської війни був економічно вигідним,
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відбувалася на ґрунті зростання впливу поглядів, згідно
з якими одна людина не може володіти іншою як
власністю. Очевидно, що для цього рішення існували
й конкретні політичні мотиви (зокрема, боротьба за
вплив у Конгресі), але, як відзначає Р. Фогель, саме
інтелектуальна сила руху за відміну рабства дозволила
політичним гравцям активно використовувати дану тему
[2]. Вкрай значущою у відповідному процесі була та
обставина, що противники рабства мали змогу вільно
виражати свої погляди без негативних наслідків для
себе, призначаючи високу «ціну» для рабовласників.
Це підтверджує припущення про те, що структура
інститутів (в наведеному прикладі – виборчого
процесу) дозволяє індивідам ефективно виражати
свої ідеї та погляди з низькими для них «збитками».
В зазначеному випадку ключова деталь полягала
в тому, що інституціональна структура позбавляла
рабовласників Півдня можливості ігнорувати думку
виборців і завадити їм виразити свої переконання під
час голосування. Таким чином, слід ще раз наголосити,
що завдяки зменшенню ціни, яку індивіди мають
заплатити за свої переконання, інститути перетворюють
ідеї, догми, непопулярні погляди та ідеології на важливе
джерело інституціональних змін. Разом з тим, Д. Норт
підкреслює: «Наразі ми потребуємо кращого розуміння
того, що саме підтримує існування ідей та ідеологій.
Нам все ще складно виразити в точних поняттях
взаємодію між змінами відносних цін, ідей, ідеологій,
які формують уявлення людей, і роль всіх цих чинників
в інституціональних змінах» [8, с. 111].
Для аналізу інституціональних змін в неоінсти
туціоналізмі використовується рівноважний метод,
який дозволяє відповісти на питання: коли зміни
відносних цін та преференцій спричинюють зміни
інститутів, а коли призводять лише до перегляду
локальних політичних та економічних контрактів в
рамках існуючих правил? Інституціональною рівновагою
вважається така структура інституціональних обмежень,
за якої жодному політичному чи економічному агенту
не вигідно вносити до неї зміни. Втім, це не означає,
що всі гравці задоволені існуючою рівновагою, однак
оцінка ними власних витрат для зміни даного формату
взаємодії може спонукати залишатися в рамках чинних
обмежень. Зміни у співвідношенні цін та преференцій
приводять до того, що деяким суб’єктам діяльності
(індивідам чи організаціям) стає вигідно переглянути
умови певних контрактів, домовленостей чи угод. Але
зміна умов приватних взаємодій неможлива, оскільки
ці умови спираються на систему правил більш високого
рівня. Відтак, у гравців, які бажають покращити свої
позиції, виникає стимул витрачати ресурси на зміну
інституціональних норм.
Попри те, що буквальним агентом інституціональних
змін виступають індивідуальні актори, ці зміни
реалізуються шляхом колективних дій. М. Олсон
зазначає, що різні за чисельністю соціальні групи мають
неоднакові можливості для реалізації своїх інтересів.
Малі групи краще організовані і наділені більшими
можливостями впливу на процес інституціональних
змін у своїх власних інтересах. Їх учасники більше
зацікавлені в таких змінах і готові нести пов’язані з цим
витрати. Так, групи з особливими інтересами можуть
збільшувати вигоду для своїх членів і паралельно
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знижувати суспільну ефективність і суспільне благо
шляхом, наприклад, лобіювання законодавства [10,
с. 79]. Дж. Б’юкенен і Г. Талок підкреслюють, що
очікувані витрати організації процесу прийняття рішень
за будь–якого правила будуть меншими в малій групі,
ніж у великій [7, с. 145]. Водночас групи великих
розмірів (добровільні асоціації виборців, профспілки)
сприяють таким інституціональним змінам, які
спричинюють зростання суспільного блага: «Великі
організації зацікавлені в тому, щоб зробити суспільство,
в якому вони функціонують, процвітаючим, а витрати
перерозподілу благ і цінностей на користь своїх членів –
якомога нижчими. Вони зацікавлені у припиненні
такого перерозподілу лише в тому разі, якщо соціальні
збитки перерозподілу є більшими, ніж кількість благ, що
підлягають розподілу» [10, с. 123]. Проте високі витрати
прийняття рішень у великих організаціях пояснюють,
чому їх можливості впливу на процес інституціональних
змін менші порівняно з малими організаціями.
Зміна формальних правил та механізмів, що
забезпечують їх дотримання, вимагає від акторів
значних ресурсних витрат або ж повного колективного
консенсусу і координації цілей. В залежності від
того, наскільки значною може бути віддача від
цілеспрямованого впливу на правила і механізми
контролю, актори можуть створювати проміжні
посередницькі організації (лобістські групи, комітети
політичної дії, торгові асоціації) між політичними
органами та економічними організаціями з метою
реалізації потенційного виграшу від політичних змін.
Чим більшою є частка суспільних ресурсів, на які
безпосередньо або через механізми регулювання може
впливати уряд, тим більше ресурсів спрямовується на
діяльність таких проміжних організацій. Ця діяльність
може бути скерована як на конкретні зміни, так і на
запобігання небажаних політичних змін [8, с. 113].
На відміну від формальних правил, трансформації
неформальних норм можуть відбуватися за відсутності
цілеспрямованих дій. Закономірність також полягає в
тому, що завдяки стійкості культурних властивостей
на фоні змін у співвідношенні цін та формальних
правил зміни неформальних обмежень проходять
значно повільніше, ніж формальних. Оскільки одна з
основних функцій неформальних обмежень полягає в
тому, щоб бути основою, модифікувати, доповнювати
і розширювати формальні правила, зміни в останніх
провокують виникнення нерівноважних ситуацій,
адже набір стабільних альтернатив складається зі всієї
сукупності формальних і неформальних обмежень
та контрольних механізмів. Відтак зміни одного
з цих інституціональних обмежень призводять до
порушення рівноваги, формують додаткові труднощі
і невизначеність у взаємодіях, що породжує зусилля,
спрямовані на розвиток нових конвенцій і норм, які
здатні ефективно вирішувати посталі у зв’язку зі
змінами проблеми. Нова неформальна рівновага виникає
поступово після зміни формальних правил [8, с. 114].
Напрямок інституціональних змін також може
коригуватися під впливом трансформацій механізмів,
які забезпечують дотримання правил. Зміни в цих
механізмах відкривають перед організаціями нові
можливості, зокрема, в більшості випадків порушення
закону в умовах відсутності або слабкого контролю за
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 124

його дотриманням стає вигідною стратегією діяльності
[8, с. 115].
Принципове значення в неоінституціональній
теорії має той факт, що всі описані зміни зазвичай
складаються з адаптацій в рамках допустимих
можливостей до комплексу правил, норм і примусів,
які утворюють інституціональну систему. Тому процес
інституціональних змін є інкрементним, тобто таким, що
передбачає зміни шляхом малих і поступових приростів.
Інкрементності властиві ознаки кумулятивності та
еволюційності. Кумулятивними називаються такі
інституціональні зміни, які виникають внаслідок
зрушень в периферійних правилах і поступової зміни
правил більш високого порядку, що відображають
зміни інституціональної рівноваги. Еволюційність
означає спадковість між старими і новими інститутами,
«виростання» нових інститутів зі старих [9, с. 190].
Отже, основними чинниками, які детермінують
інституціональні зміни в концепції Дугласа Норта,
є запас знань у суспільстві та ідеологія, інтереси і
раціональні дії акторів, розвиток технологій, а також
непередбачувані ефекти, що виникають як результат
побічної максимізуючої діяльності політичних та
економічних акторів. Узагальнено ця концепція може бути
описана у наступний спосіб. Інституціональна система
формує певний набір стимулів для людської діяльності,
на основі якого індивіди та організації намагаються
максимізувати свої цільові функції. Водночас діяльність
людей носить продуктивний характер і поступово змінює
конкретні стимули поточних взаємодій у суспільстві,
внаслідок чого виникає конфлікт між інституціонально
заданими і поточними стимулами. Актори усвідомлюють
потребу змінити інститути, які заважають їм діяти в
нових умовах, але їх можливості реалізувати зміни
також обмежені чинною інституціональною структурою.
Звідси випливає, що в умовах інкрементного процесу
інституціональних змін діючі в суспільстві інститути
завжди визначають рамки можливостей свого ж пере
творення. Це дає підстави вважати неоінституціоналізм
консервативною політичною теорією.
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The theory of institutional changes of Douglas North
The article defines the main parameters of the process of institutional changes of
one of the most famous representatives of the new institutionalism of Douglas North.
In particular, the factors determining the transformation of the institutional structure
are analyzed, among which the most important role is played by the development of
knowledge in society, the influence of ideology, technological changes and side effects
of the maximizing activity of organizations. The process in which the maximizing
activity of organizations induces institutional changes in response to the change in
incentives that are the result of fundamental changes in the correlation of prices and
changes in subjective preferences is discussed in detail. Elements of the institutional
structure, in particular formal, informal rules and mechanisms for monitoring
compliance, are also described, and the opportunities for their stability and dynamics
are determined. Particular attention is paid to the notion of «adaptive efficiency»,
which explains the ability of institutional systems to operate in time. In addition,
the author identifies vulnerable aspects of the concept of institutional dynamics of
D. North, first of all, its failure to predict the dynamics of informal institutions.
Keywords: institutions, institutional changes, learning by doing, adaptive
efficiency, incremental process.
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Феномени медіалізму та медіатизації
та їх вплив на міжнародні відносини
Розглядається сутність феноменів медіалізму та медіатизації,
породжених глобалізацією засобів масової інформації та ускладненням
взаємозалежностей між медіа та процесом формування зовнішньої політики.
Основну увагу звернено на питання залежності медіа від панівного політичного
курсу, а також вплив медіа на політичний та дипломатичний дискурс, для
чого встановлено умови виникнення взаємозалежності медійної та фактичної
реальності в контексті глобального політичного процесу. З огляду на те, що
засоби масової інформації завжди цікавили політичні еліти своєю здатністю
формувати й змінювати громадську думку, історично склалися різні моделі
взаємодії між ними. З одного боку, медіа шляхом донесення до громадськості
певних повідомлень спонукали політичну верхівку певної країни до відповідних
дій, а отже, реалізовували себе у функції «четвертої влади». З іншого ж боку,
поява все нових каналів масової комунікації обумовила зміну політиками власної
поведінки: від уміння красиво й переконливо говорити на камеру до вкладання
своїх політичних гасел у межі одного твіту.
Ключові слова: медіалізм, медіатизація, медіа і міжнародні відносини,
«ефект CNN», «виробнича згода», медіа і тероризм.
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Одним з революційних зрушень попереднього сто
ліття стала трансформація ролі інформації та кому
нікації в усіх сферах людської діяльності. Уже в
другій половині ХХ ст., як стверджував Деніел
Белл, сфера послуг приносила більший прибуток у
ВВП, ніж традиційні галузі виробництва. На хвилі
технократичного оптимізму було закладено розвиток
теоріям постіндустріального, а згодом – й інфор
маційного суспільства, де інформація перетворюється на
один з головних рушіїв людського прогресу.
Так само відчутними стали й негативні наслідки
інформаційної революції. Це і явище інформаційної
кризи, коли перенасичення каналів комунікації
непотрібною в даний момент інформацією ускладнює
процес прийняття рішень та орієнтування у світі, і
концепції інформаційних, психологічних, смислових та
кібервійн, де боротьба ведеться на принципово нових
полях бою – від інформаційного простору до мозку
людини, а масовість дії може охоплювати все населення
світу.
В епоху інформаційного домінування на арену
міжнародних відносин виходять нові актори – міжна
родні засоби масової інформації (англ. «international
mass–media»), аудиторія яких охоплює десятки країн на
декількох континентах, представлені передусім каналами
телебачення. Це дало підстави до переосмислення
ролі ЗМІ в сучасному світі та формулювання низки
теоретичних концепцій для пояснення нових явищ
медійної трансформації різних сфер діяльності,
зокрема – феномену медіалізму та медіатизації.
Метою статті є оцінка актуальності явищ
медіалізму та медіатизації в контексті визначення
ключових тенденцій впливу нового глобального медіа–
ландшафту на практику ведення міжнародної політики
та політичний дискурс у цілому.
Актуальність проблеми медіа та сутності трансфор
мації глобальних політичних систем обумовлює велику
кількість публікацій з даної тематики. Проблему впливу
медіа та нових технологій на політику та дипломатію
досліджувала велика кількість зарубіжних та українсь
ких науковців, зокрема, Е. Поттер [2], М. Кунчик,
С. Саддікі [6], Ф. Тейлор, П. Янг і П. Йессер, Є. Бала
банова [8], Є. Тихомирова [3], О. Зернецька [7], Г. По
чепцов [4–5; 18], С. Даниленко [1] тощо.
Значну увагу на питання впливу глобальних
засобів масової комунікації на систему міжнародних
відносин та зовнішню політику звернула О. Зернецька
у своїй монографії [7], де підкреслюється суперечливий
характер взаємозалежності міжнародних медіа та
урядової політики. Заслуговує на згадку й розвідка
ініціатора розробки міжнародних медіакомунікацій як
окремого напряму дослідження С. Даниленка [1], в
якій на теоретичному та прикладному рівнях ґрунтовно
проаналізовано становлення громадянського суспільства
в контексті глобальних трансформацій у сфері політики
та комунікацій.
Разом із тим, ураховуючи динамічний та прогре
сивний характер розвитку комунікаційних технологій,
сутність феноменів медіалізму та медіатизації в
наведених публікаціях розкрито на недостатньому рівні.
У світлі актуальних політичних подій та тенденцій
в розвитку міжнародних відносин виникає потреба у
формуванні концепцій, здатних пояснити зростання
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вплив засобів масової інформації на ці процеси.
На нашу думку, медіалізм та медіатизація, що є
принципово новими явищами інформаційної ери
розвитку глобального суспільства, обумовлюють низку
характерних рис трансформації чинного політичного
й дипломатичного дискурсу. Зокрема, невирішеними
залишаються питання щодо природи взаємовпливу
медіа й політики: наскільки перші визначають останню,
і навпаки – якою мірою ЗМІ підлаштовуються під
офіційний політичний курс уряду. Іншою загрозливою
тенденцією є зростання тероризму у світі, що не в
останню чергу зумовлено інформаційною революцією та
спрощенням доступу до інформації, в тому числі й через
мережу Інтернет, однак роль медіа в цьому процесі
також не до кінця з’ясована.
У зв’язку з бурхливими змінами в інформаційній і
технологічній сфері відбулися зрушення й у сприйнятті
традиційних засобів ведення зовнішньополітичної
діяльності, наприклад, дипломатії. Е. Поттер зазначає:
«Як зауважили політики й журналісти, конвергенція
революційних подій у міжнародних відносинах, політиці
та комунікаціях створила нову систему управління,
в якій панують медіа (media–dominated governing
system) [2, p. 85]. Більшою мірою сутність цих
трансформацій визначає глобалізація, яка не лише
змінює суть класичної влади та ролі традиційних
акторів суспільно–політичного життя, а й продукує нові
типи влади і створює нові типи гравців міжнародних
відносин. Вони всі мають жорстку технологічну
основу і стали доступними лише зі зростанням впливу
інформаційного і віртуального просторів на події суто
фізичного характеру (реалізацію прийнятих рішень).
Американський сенатор Р. Люґар влучно назвав
нову систему медіалізмом, тоді як Д. Гернер, радник
двох американських президентів із питань медіа,
запропонував термін «теледемократія» [2, p. 85].
Медіалізм обумовлює тісний зв’язок засобів масової
інформації та політики, трансформацію ролі дипломатії
в сучасних умовах, що дає підстави говорити дослід
никами про медіа–дипломатію як засіб ведення
зовнішніх зносин через посередництво ЗМІ. Українська
дослідниця Є. Тихомирова зауважує, що «феномен
«медіалізму» продукує великі потоки все менш і менш
фільтрованої інформації, що перетинають національні
кордони. Зарубіжні лідери можуть апелювати безпо
середньо до виборчих округів інших країн: слова
використовуються, щоб забезпечити «спін», який зламає
існуючий політичний режим» [3].
Історично медіа завжди чинили опосередкований
або безпосередній вплив на політику держав. Цікавою
в цьому контексті є теза класика комунікативістики
М. Маклюена, що поширення книгодрукування призвело
до появи національних держав, оскільки Біблія почала
видаватися національними мовами, що зміцнило мовну
ідентичність європейців [4, с. 5]. Так само ЗМІ були і є
включеними у висвітлення військових конфліктів, що до
Другої світової війни і меншою мірою зараз є засобом
політичного і дипломатичного тиску одних держав
на інші. Американські дослідники П. Янг і П. Йессер
запропонували таку періодизацію відносин військових і
преси [5, с. 260–261]:
1. Період імперіалістичних війн, коли через
віддаленість конфліктів та відсутність сучасних засобів
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зв’язку мас–медіа не могли реально впливати на події,
що відбуваються.
2. Протягом другого періоду, що починається Крим
ською війною 1853–56 рр. і завершується російсько–
японською війною 1904–1905 рр., з’являється телеграф
і можливість безпосереднього впливу на хід подій.
Як наслідок, військові вводять цензуру та обмежують
доступ до засобів комунікації.
3. Третій період триває від Першої до Другої світової
війни. У цей час ЗМІ стають партнерами урядів через
кризові ситуації, в яких опиняються країни.
Досвід війни США у В’єтнамі показав силу
телебачення в контексті впливу на громадську думку.
Показ смерті по телебаченню значно знизив підтримку
офіційного курсу американського уряду і змусив його
припинити військові дії та вивести солдат із країни.
Під час війни в Перській затоці військові, навпаки,
жорстко контролювали подачу інформації в ЗМІ
через систему журналістських «пулів». Таким чином,
принципово змінюється тип взаємовідносин між мас–
медіа та політиками, оскільки методи цензури вже не є
ефективними (зокрема, й після появи широкодоступного
Інтернету), а тому боротьба за громадську думку
ведеться в площині суто комунікативних технологій.
Дослідники визначають два основних підходи до
визначення впливу медіа на міжнародні відносини.
Перший має назву ефекту, або кривої CNN [2, p. 85].
Суть його полягає в тому, що медіа впливають на
дипломатичний процес, у першу чергу – через втрату
високопоставленими політиками контролю над ЗМІ,
особливо в часи гострих гуманітарних криз. Ось як із
цього приводу висловилась Дж. Нойман, екс–редактор
USA Today: «[Цей ефект] передбачає, що CNN наводнює
повітряні шляхи новинами про кризи за кордоном, і
високопосадовці не мають іншого вибору, окрім як
звернути свою уваги на кризову ситуацію, що має місце
в даний момент. Він також передбачає, що висвітлення
кризи у ЗМІ викликає емоційний заклик громадськості
«зробити щось» стосовно останнього інциденту, приму
шуючи політичних лідерів змінити курс – або втратити
підтримку населення» [2, p. 85].
Ефективність медіавпливу CNN, за С. Саддікі, обґрун
товується такими п’ятьма характеристиками [6, p. 94]:
– цілодобове мовлення;
– трансляція в режимі реального часу;
– доступність трансляції та прийому сигналу в будь–
якому місці;
– переважання заголовків;
– спрямованість на інтерактивні події.
Присутність камер Cable News Network надає події
дійсно міжнародного значення, що цілком логічно може
використовуватись із маніпулятивною метою. Особливої
ваги це набуває в разі кризових подій чи ситуацій, коли
внаслідок обмеженості часу та інформації, а інколи й
через територіальну віддаленість рішення ухвалюються
саме на основі інформації зі ЗМІ. Невипадково
Дж. Буш–молодший назвав CNN шістнадцятим членом
Радбезу ООН [6, p. 95]. Так, моніторинг новин CNN та
Sky News, проведений О. Зернецькою з 27 березня по
20 квітня 1999 р., привів дослідницю до висновку, що
«при вербальній декларації об’єктивного висвітлення
перебігу подій і телеслужбою Sky News, і CNN були
виявлені такі контексти міжнародного політичного
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дискурсу, які дозволяють ставити питання про дозова
ний, а в ряді випадків – і маніпулятивний характер
інформації, що передавалася цими каналами» [7, с. 223].
Хоча американські та британські телевізійні мережі
є технологічно найрозвиненішими засобами впливу
на процес прийняття рішень стосовно міжнародних
подій, С. Саддікі зазначає, що вплив ЗМІ на міжнародну
політику вже не є суто західним феноменом: «Деякі
оглядачі назвали арабський телеканал Al–Jazeera
«арабським CNN», тоді як інші були більш точними,
описуючи значну чинну роль Al–Jazeera як «ефект
Al–Jazeera» на кшталт «ефекту CNN»» [6, p. 95].
Йдеться про те, що Al–Jazeera зруйнувала західну
монополію на новинну інформацію, притаманну CNN
та BBC, і змогла чи не першою серед незахідних
телекомпаній успішно конкурувати з ними.
Другий підхід до трактування відносин між
міжнародною політикою та ЗМІ має назву «виробничої
згоди» (англ. «manufacturing consent»). Авторами концеп
ції є американські дослідники Н. Хомський та Е. Герман.
Згідно з цим підходом, «медіа не творять політику за
винятком, коли ЗМІ мобілізують (навіть маніпулюють)
з метою підтримки урядової політики» [6, p. 95].
Н. Хомський і Е. Герман зауважують, що «могутні
джерела регулярно використовують медійні практики
і залежність медіа для «управління» і маніпулювання
ними з метою дотримання певного порядку денного
і формату… заповнюючи медіа історіями, що інколи
слугують для проштовхування певної лінії чи фрейму
в медіа, а в інших випадках – сприяти зникненню
небажаних подій з перших шпальт чи зі ЗМІ взагалі»
(цит. за: [8, p. 3]).
Пропагандистська модель Хомського–Германа має
п’ять основних складових – фільтрів, які формують
новини [9]:
– обсяги (розміри, орієнтація на прибуток, концент
рація власності);
– реклама як головне джерело доходу для мас–медіа;
– опора на медіа при наданні інформації урядом,
бізнесом та «експертами», що походять від первинних
джерел;
– «обстріл» як метод дисциплінування медіа;
– «антикомунізм» як національна релігія та засіб
контролю (тут слід зауважити, що вперше тезу «вироб_
ничої згоди» було опубліковано 1988 року).
Лише ті новини, що проходять через ці «фільтри»,
доступні широкому загалу, вважають автори. Отже, стає
можливим маніпулювання контентом ЗМІ, а відтак – і
громадською думкою. Яскраво такий підхід ілюструє
організація інформаційного супроводу війни в Перській
затоці, де обсяг візуальної інформації було зведено до
мінімуму завдяки контрольованій системі журналістських
«пулів». У кадр не могли потрапити відео чи фото з
розбитим американським танком чи пораненим солдатом,
як і відео ракетних обстрілів позицій іракських солдат.
Це призвело до побічного ефекту: телеканали замінили
візуальний контент комп’ютерною графікою, де все
виглядає набагато менш реалістично, та й ракети летять
набагато точніше, аніж це є насправді.
Отже, теза «виробничої згоди» заперечує можливість
того, що мас–медіа можуть здійснювати незалежний
вплив на зовнішню політику держав або взагалі її
відкидаючи, або не розглядаючи її як таку [8, p. 5].
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Натомість ЗМІ перетворюються в інструмент впливу в
руках суб’єктів прийняття зовнішньополітичних рішень,
«продовженням зовнішньої політики іншими засобами».
У цьому контексті доречно згадати, зокрема, діяльність
російського телеканалу іномовлення RT (до 2009 року –
Russia Today). Численні дослідження експертів та
аналітиків показують, що канал порушує журналістські
стандарти на догоду зовнішньополітичним інтересам
Російської Федерації. Так, у розсекреченій частині
доповіді Центрального розвідувального управління
США від 7 січня 2017 р. про вплив російської сторони
на президентські вибори в країні RT називається
«головним пропагандистським інструментом Кремля»,
який співпрацює з «WikiLeaks». Окремий пункт доповіді
аналізує вплив RT і «Sputnik» як частини «російської
державної пропагандистської машини» і звинувачує
останні в участі в «кампанії впливу, виступаючи в ролі
платформи Кремля для передачі повідомлень внутрішній
та іноземній аудиторії». Зокрема, наголос робиться
на різко позитивній оцінці Д. Трампа і негативному
висвітленні Х. Клінтон: «RT описувало секретаря
Клінтон у негативному ключі, використовуючи інфор
мацію з викрадених електронних листів, щоб виставити
її корумпованою, такою, що страждає від проблем із
фізичним і психічним здоров’ям, а також пов’язаною
з ісламськими екстремістами» [10]. Ще раніше
британський регулятор «Ofcom» виніс RT попередження
за те, що в ефірі однієї з передач ведучий з гостем
обговорювали «геноцид» в Україні та зазначили в
титрах, що «…київська армія буквально здійснює
розп’яття немовлят у захоплених містах, примушуючи
їхніх матерів дивитися на це» [11, p. 9]. Також, як
відомо, публічно засудили діяльність RT такі політики,
як новообраний президент Франції Е. Макрон [12] і
міністр закордонних справ Литви Л. Лінкявічюс [13].
Попри очевидну конфліктність тез про «ефект
CNN» та «виробничу згоду», існують спроби об’єднати
ці погляди. Так, С. Саддікі стверджує, що «найкращим
шляхом усунути протиріччя між тезами про «ефект
CNN» і «виробничу згоду», як і конфлікт між ІКТ
(інформаційно–комунікаційними технологіями) та дип
ломатією, є розгляд перших в якості допоміжного засобу
для останньої» [6, p. 96]. Об’єднує обидва підходи
також і те, що інформація, яка проходить каналами ЗМІ,
повинна відповідати певним вимогам чи критеріям,
які роблять її вартою висвітлення з метою або тиску
на урядову політику, або ж її просування. Подібне
тлумачення відомого афоризму М. Маклюена «засіб
повідомлення є самим повідомленням» («the medium
is the message») пропонує Н. Постман: «Повідомлення
позначає специфічне, конкретне твердження про світ.
Але форми наших медіа, в тому числі символи, шляхом
яких вони уможливлюють спілкування, не створюють
таких тверджень. Вони радше є метафорами, що
діють, як наслідок, ненав’язливо, але потужно з метою
просування власних визначень реальності. Незалежно
від того, чи вивчаємо ми світ крізь призму мовлення,
друкованого слова чи телевізійної камери, наші медіа–
метафори класифікують для нас світ, упорядковують
його, обмежують, розширюють, зменшують, розфарбо
вують, оскаржують своє бачення світу» [14, p. 10].
Підлаштовуючись до вимог телебачення як медіуму,
політичні діячі руйнують громадський політичний
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дискурс, стверджує далі Постман. Зокрема, він визначає
цікавий феномен американських новинних програм,
який називає «Now… this». Ці слова використо
вуються ведучими новин для переходу до наступного
телесюжету, який може не мати жодного зв’язку із
попереднім: «Немає такого жорстокого вбивства, руй
нівного землетрусу, дорогого політичного прорахунку,
який не можна стерти з наших голів словами ведучого
«Now… this»» [14, p. 99]. Очевидно, що таке кліпове
формування інформаційного порядку денного в новин
них програмах притаманне не лише для Америки
1985 року, коли писалися ці слова.
Вимоги новинного жанру диктують і нові способи
взаємодії політичних діячів з аудиторією. Тут медіалізм
тісно переплітається з іншим явищем медійного світу,
яке О. Зернецька визначає як медіатизація – «процес,
коли політична або інша громадська діяльність,
використовуючи медіа для передачі своїх послань
аудиторії/електорату, приймає принципи і методи медіа–
комунікації» [7, с. 128]. Форма політичної комунікації
підпорядковує себе змісту, внаслідок чого на перший
план виходять способи подання інформації про себе та
опонента.
Дослідження показують, що в американських
президентських перегонах негативна інформація про
кандидатів перевищує позитивну [5, с. 178]. Яскраво
обмін негативом проявився і в минулорічній прези
дентській гонці між Хілларі Клінтон і Дональдом
Трампом, коли останній називає свого опонента
«шахрайкою Клінтон» (англ. «Crooked Hillary»), а у
відповідь отримує регулярні звинувачення у своєму
негативному ставленні до іммігрантів. Цікаво зауважити,
що всі ці меседжі кандидати просували в соціальній
мережі Twitter, де є чітке обмеження на кількість знаків
у повідомленні. І це також ілюструє той випадок, коли
політична комунікація віддає перевагу формі (короткому
«твіту», короткому відео чи фото). Узагалі феномен
популярності Трампа дослідники з Гарварду пояснюють
саме підвищеною увагою до нього з боку ЗМІ:
«Журналістів приваблює нове, незвичне, сенсаційне –
той тип матеріалу для історії, що захопить і втримає
увагу аудиторії. Трамп підпадає під цю потребу як
жоден інший з нещодавніх кандидатів. Трамп, можливо,
є першим справжнім створеним медіа кандидатом у
президенти» [15]. І такий висновок дійсно має певну
вагу: завдяки увазі ЗМІ Трамп, за даними дослідницької
компанії SMG Delta, що відстежує політичну рекламу,
заробив 2 млрд. доларів за найменшого рекламного
бюджету [16], а в червні 2016 р. з’явилася інформація
про те, що він планує створити свою медіаімперію [17].
Телевізійна аудиторія не здатна сприймати величезні
обсяги інформації, як це мало місце, скажімо, під час
перших дебатів між А. Лінкольном і С. Дугласом, які
тривали три години [14, p. 44]. Тому виникають нові
форми комунікації влади з населенням, наприклад,
«звукові цитати» (англ. «sound bites»). «Американські
журналісти, іміджмейкери, спіндоктори зрозуміли
вигоду таких вдалих виразів, що запам’ятовуються, в
шістдесяті роки. З’ясувалось, що не так легко вирвати
дещо з тексту промови, оскільки поза контекстом вони
не «грають». Слід було створювати спеціальні вербальні
фрази» [18, с. 97]. Вдало використовувала звукові цитати
екс–прем’єр міністр Сполученого Королівства Маргарет
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Тетчер. Г. Почепцов наводить приклад, коли одна з фраз
у її промові «The Lady’s Not For Turning» (укр. «Леді не
змінює курс») стала заголовком у п’яти національних
газетах наступного дня після виступу [18, с. 98]. Крім
того, зазначається, що Тетчер завжди виголошувала
промови тривалістю не більше півгодини, керуючись
порадами психологів, оскільки після тридцяти хвилин
увага аудиторії зменшується [7, с. 213].
Приклад Трампа і Тетчер доводить, що вміння
користуватися умовами, породженими медіалізмом і
медіатизацією, дозволяють створити привабливий для
електорату імідж політичного діяча. Причому працює
він, за Є. Тихомировою, і на закордонні аудиторії, даючи
підстави стверджувати, наприклад, про проросійські та
в дечому реакціоністські погляди Трампа, роблячи його
непривабливим для України президентом США.
Медійна реальність дозволяє перетворити на зна
менитість будь–яку особу. Американський дослідник
Н. Габлер, пов’язуючи феномен селебриті з наративом,
який її супроводжує, зауважує, що для медіа знаме
нитість є передусім приманкою для аудиторії:
«Розглядаючись як форма наративу, селебриті є
новою великою розвагою в суспільстві, що ще більше
жадає розваг» [19]. Є. Резниченко, аналізуючи образи
відомих терористів Тіма Маквея, Мохаммеда Емвазі
та Абдельхаміда Абаауда, доходить висновку, що
«для медіа терорист–знаменитість – цікаве джерело
інфоприводів, а пов’язані з ним наративи – база для
оповідування (сторітелінгу). Тероризм із обличчями
бойовиків–зірок виглядає частиною масової культури,
тому такі персонажі легко потрапляють у медіа.
Водночас, потрапляючи туди, терористи отримують
можливість доносити свої повідомлення та ідеї до
широкого загалу» [20].
Це є підтвердженням тенденції, що тероризм
кінця ХХ – початку ХХІ століття трансформувався під
впливом медіа і, більш того, трансформував медіа під
себе. У контексті явищ медіалізму й медіатизації це
означає, що терористи прагнуть більшої публічності та
розголосу своїх терактів.
Т. Білецька з цього приводу зауважує, що «демонст
рація катастрофічних результатів терактів через
ЗМІ (зокрема, контрольовані терористами) значно
посилюють ефективність самих актів насильства;
галас, що роздмухується в деяких ЗМІ щодо даних
подій, повтори одних і тих самих жахливих епізодів,
об’єктивно сприяють досягненню цілей тероризму:
залякуванню населення і влади, та прийняттю відпо
відними посадовими особами і органами необхідних
терористам рішень» [21, с. 212]. Цим можна пояснити
активне використання ІДІЛ соціальних мереж для
вербування нових членів, а також значні кошти, які вони
вкладають у виробництво якісного відео– та газетного
контенту.
Оглядач Guardian Дж. Бурк підкреслює нерозривний
зв’язок між медіа і сучасним тероризмом: «Відносини
між тероризмом і медіа довгий час були зрозумілими.
Терористи прагнуть викликати безпідставний страх
серед великої кількості людей з метою вплинути на
високопоставлених політиків і, таким чином, досягти
своїх цілей. Тероризм у його сучасній формі з’явився
в середині–кінці ХІХ століття – тоді, коли поширились
засоби масової інформації і демократія. Без медіа
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лише незначна кількість людей знала б про те, що
відбувся напад, а без демократії владоможці майже
не мали б підстав звертати увагу на почуття, які таке
насильство викликає» [22]. Крім того, автор зауважує,
що нова хвиля тероризму після Другої світової
ЗБІГЛАСЯ з появою телевізорів в американських і
європейських будинках, а першим успішним прикладом
медіапропаганди в Інтернеті була «Аль–Каїда».
Що стосується майбутнього взаємовідносин медіа
й тероризму, Дж. Бурк переконаний, що терористи
використовуватимуть будь–яку нову медіатехнологію,
щойно вона стане доступною. «Можливо, вже незабаром
окремий нападник або терористична група будуть
забезпечувати пряму трансляцію атаки, причому
зображення показуватимуться з точки зору нападника.
Технологія вже існує. Коли це трапиться, ми будемо
змушені обирати, дивитися нам чи ні» [22]. Якщо
виходити з цього припущення, в Інтернеті цілком може
з’явитися «двійник» Pokemon Go, де замість покемонів
гравці шукатимуть «невірних» або вербуватимуть членів
терористичних угруповань.
Висновки з дослідження і перспективи подальших
пошуків у даному науковому напрямку. Явища медіалізму
та медіатизиції, породжені об’єктивним процесом
зростання ролі медіа в міжнародних відносинах та інтер
націоналізації впливу недержавних акторів політичного
процесу, можуть мати доволі широкий та неоднозначний
спектр застосувань з метою впливу на міжнародну
політику. О. Зернецька справедливо зауважує, що «дедалі
більша роль медіа перетворює їх на самостійний фактор
у міжнародних відносинах. Вони живуть і діють за
своїми власними законами, які набувають глобального
характеру. Цілком ймовірно, що глобальні медіа–
конгломерати сприятимуть певним зовнішньополітичним
рішенням лише тоді, коли останні збігатимуться з
інтересами цих конгломератів. А може бути й таке, що
медіа певною мірою визначатимуть розвиток тих чи
інших зовнішньополітичних подій» [7, с. 218].
Аналіз взаємодії медіа та влади під час військових
інтервенцій США у В’єтнам та в Перську затоку
показує, що ЗМІ схильні діяти радше незалежно
від уряду за умов, коли вони мають свободу дій, і
значною мірою впливати на громадську думку стосовно
тих чи інших зовнішньополітичних рішень, а тому
політичні та/або військові діячі схильні створювати і
використовувати непрямі форми контролю над медіа,
відходячи від цензури. Тож тези про «ефект CNN» і
«виробничу згоду», якими зараз пояснюють відносини
між ЗМІ та міжнародною політикою/дипломатією, не
стільки суперечать, скільки доповнюють одна одну,
адже в періоди кризових ситуацій завдяки використанню
«м’яких» технологій маніпулятивного впливу (ПР,
дозоване подання інформації, підготовка громадської
думки тощо) влада здатна скористатися медіа на користь
тиражування власної версії подій. Інколи цей процес
набуває форми практичного зрощення медіасистеми
з державним апаратом, коли ЗМІ перетворюються
фактично на інструмент виконання зовнішньої політики
уряду, як це спостерігається у випадку RT. Останній є
одним із засобів ведення Росією гібридної війни проти
України саме в міжнародному масштабі, оскільки
здатний комунікувати широкій аудиторії повідомлення,
що в порушення стандартів журналістики спотворюють
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імідж нашої держави та мають на меті формування
відповідної громадської думки серед населення інших
країн.
Політичний і дипломатичний дискурс виявляє
неспроможність до функціонування поза медійною
реальністю, де формується громадська думка населення
окремої держави і всього світу, а тому пристосовується
до нових способів комунікації. Імідж політика
узалежнюється від його медійного образу. Л. Мамфорд
влучно зауважував, що «існувати – означає існувати
в друці» (англ. «to exist [is] to exist in print»). Медійна
реальність є фрагментованою і незв’язною, оскільки
охоплює події з усього світу, а тому в ній виділяються
саме ті, що ефективніше користаються з особливостей
телебачення чи Інтернету як каналів комунікації.
Терористичні угруповання завдяки бомбардуванню
людей надзвичайно великими обсягами матеріалів зі
сценами насильства, поданих у якісній та природній
для Інтернету формі коротких відео чи глянцевих
онлайн–журналів на кшталт Dabiq, досягли поширення
свого віртуального образу та ідеології далеко за
межі фізичного простору, де вони реально існують. І
поширення нових технологій доповненої реальності
типу Pokemon Go потенційно несе в собі загрозу
використання їх не лише у мирних цілях політичними
діячами (для збільшення своєї популярності).
Варто зауважити такі перспективні з точки зору
подальших досліджень аспекти феноменів медіалізму
та медіатизації, як образи політиків та терористів
у глобальних інформаційних мережах, у тому
числі вплив, який вони здійснюють на сприйняття
аудиторією їхніх заяв та дій. Уже зараз зростає роль
компаній та організацій, що суто комунікативними
методами організовують ефективну інформаційну та
медійну підтримку зовнішньополітичних рішень. Поши
рення популярних ігрових технологій також пород
жує виникнення нової, ще не дослідженої галузі –
міжнародних медіакомунікацій, які здійснюються саме
за посередництва традиційних та нових медіа. Сучас
ний світ стоїть на порозі революційних зрушень у
сприйнятті явищ дійсності, все більше поринаючи у
віртуалізацію за посередництва нових інформаційно–
комунікаційних технологій.
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Mediastinalism and mediaization phenomena and their influence
on international relations
The article deals with the essence of the phenomena of medialism and
mediatization, spawned by mass media globalization and increasingly complex
interdependences between the media and foreign policy–making. The attention is
largely drawn to the issue of media dependency on the dominant political policy as well
as to the influence by the media on the political and diplomatic discourse, for which
the conditions of the emergence of the interdependency of media and actual realities
amid global political processes are defined. Seeing that the mass media have always
been of interest to political elites, considering the former’s ability to shape and change
public opinion, different models of their interaction have been established. On the one
hand, the media, through communicating certain messages to the public, encourage
the political establishment to take appropriate action, thus defining themselves as
«the fourth government». Still, on the other hand, the emergence of even new mass
communication channels has caused the change in politicians’ behaviour: from being
able to be eloquent and convincing to putting a political motto within a tweet.
Keywords: medialism, mediatization, media and international relations, CNN
effect, manufacturing consent, media and terrorism.
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Бюджет участі у контексті концепцій
«Нового локалізму»
та «Великого суспільства»
Розглянуто особливості реалізації бюджету участі у Великобританії,
зумовлені значним впливом політичної ситуації та ідеології консерваторів
та лейбористів. Проаналізовано успіхи у впровадженні учасницьких практик
згідно з концепціями «Нового локалізму», що втілювалася в ході перебування
при владі Лейбористської партії, та «Великого суспільства», що реалізувалася
представниками Консервативної партії. Визначено перспективи еволюції
інструментів участі у Великобританії.
Ключові слова: бюджет участі, місцеве самоврядування, демократія,
громадянське суспільство, централізація, приватизація.

Реалізація бюджету участі як одного з основних
інструментів активізації громадян та підвищення
легітимності органів публічної влади у Великобританії
перебувало під значним впливом політичної ситуації та
ідеології провідних політичних партій.
Для перемоги на виборах у середині 1990–х років
лейбористи розробили концепцію «Третього шляху»
[2]. Ця політична програма поєднувала з–поміж іншого
стратегію приватизації з модернізацією публічних
послуг, боротьбу проти соціальної нерівності та бідності
на підтримку держави загального добробуту (зокрема
у сфері охорони здоров’я та освіти), з акцентом на
залучення громадян та партнерство, так само як
посилення централізації для проведення публічної
політики.
Одним з провідних мотивів виборчої кампанії
лейбористів 1997 року було твердження, що «прийняття
рішень на місцевому рівні має менше обмежуватися
центральним урядом і більш підзвітним перед
місцевими мешканцями» [13, р. 156–157]. Таким чином
партія планувала реагувати на проблеми, породжені
діяльністю попереднього уряду консерваторів, що
виступав за масштабну приватизацію та обмеження
повноважень
органів
місцевого
самоврядування.
Прагнучи до реалізації ідеї мінімальної держави,
тодішній прем’єр–міністр М. Тетчер продавала державні
підприємства та зменшувала автономію муніципалітетів.
У 1979 році вона радикально зменшила фінансову
автономію місцевого самоврядування. Центральний уряд
обмежив його повноваження щодо встановлення розміру
місцевих податків, та зобов’язав місцевих чиновників
нести особисту відповідальність за невиконання
бюджету або його незбалансованість. До того ж уряд
консерваторів проводив активну політику приватизації,
у результаті чого органи місцевого самоврядування мали
виставляти на тендер визначені урядом послуги. Як
результат, значна кількість функцій органів місцевого
самоврядування (зокрема будівництво, комунальні
послуги, прибирання вулиць, вивіз сміття) були передані
приватним учасникам, що виводило їх з–під прямого
нагляду з боку органу місцевого самоврядування та
демократичного контролю [12, р. 238].
Нарешті, були створені напівдержавні, контрольовані
урядом інститути під назвою кванго (quasi–non–
governmental organisations, QANGO) для управління
колишніми сферами відповідальності муніципалітетів,
такими як регіональний розвиток, енергетична політика,
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транспорт та планування. Такий крок не лише зменшив
повноваження органів місцевої влади та вивів їх з–під
демократичного контролю, але також ускладнив і навіть
унеможливив координацію діяльності з надання інших
місцевих послуг.
Прийшовши до влади лейбористи не повернули
місцевій владі статус майже монопольного поста
чальника публічних послуг і не вжили заходів щодо
ослаблення централізаційних тенденцій. Після пере
моги на виборах новообраний уряд Т. Блера вдався
до широких демократичних реформ та акцентував
увагу на необхідності збільшенні ефективності і
результативності публічних послуг, наприклад через
режим найкращої ціни. Цей режим, однак, виявився
більш централізованим і давав кращі можливості для
втручання в діяльність органів місцевого самовря
дування, ніж це було за часів М. Тетчер [13, р. 165].
До того ж повноваження і автономія місцевої
влади не збільшилися, попри деволюцію, що
здійснювалася щодо Шотландії, Уельсу та Північної
Ірландії. Однак слід визнати, що лейбористи дещо
покращили правовий статус органів місцевого
самоврядування у сфері економіки, соціального та
екологічного розвитку через прийняття закону про
місцеве самоврядування у 2000 році. Але це не давало
можливості муніципалітетам залучати кошти для
наповнення місцевих бюджетів. У результаті фінансова
залежність органів місцевого самоврядування від
центрального уряду, так само як і приватизаційна
політика, зберігалися. Т. Блер також продовжив практику
обмеження і в перші роки кількість зарезервованих за
урядом сфер, так само як і кількість квазідержавних
організацій навіть зросла у порівнянні з часами
правління М. Тетчер [12, р. 136–137]. Лейбористи також
запровадили низку механізмів для оцінки результатів
діяльності органів місцевого самоврядування, їх
відповідність визначених урядом показників. Загалом за
12 років перебування Лейбористської партії при владі
звелися до значного розширення масштабів втручання
держави, збільшення бюджетних видатків та зростання
кількості її функції та державних чиновників [8, р. 820–
821].
Лише в протягом останнього терміну правління
лейбористів з’явилися ознаки переорієнтації на
врахування потреб органів місцевого самоврядування
та відмови від централізації. Це стало результатом
популяризації концепції Нового локалізму (New
Localism), що робила акцент на децентралізації і
передачу влади громадянам, громадам та споживачам
послуг [9]. Так у Білій книзі «Сильні і процвітаючі
громади», відзначалася необхідність надання більшої
свободи радам, щоб вони могли гнучко реагувати на
місцеві потреби та вимоги. Її автори обіцяли змінити
державну політику, щоб адаптувати її до місцевих
обставин та запровадити легшу систему нагляду [10, р.
4]. Відзначимо, що починаючи з 1997 року відродження
демократії та посилення її інститутів є провідною темою
виборчих програм Лейбористської партії. Залучення
громадян розглядалося переважно у формі участі
споживачів і зводилося до проведення опитувань, фокус
груп, створення інтерактивних сторінок в Інтернет чи
організації різноманітних консультацій. Всупереч тому,
що журі громадян почали створюватися у 1996 році
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й їх кількість значно зросла після приходу до влади
лейбористів, так само як і місцевих референдумів,
дослідники були змушені констатувати, що інновації
щодо активнішого залучення громадян були майже
проігноровані [12, р. 359].
Такий стан справ змінився протягом другої–третьої
каденції лейбористів, які відійшли від орієнтації на
споживачів до створення умов для активнішої участі,
розширення можливостей громадян та територіальних
громад [3; 4]. Переважна більшість місцевих рад
запровадила певні форми залучення громадян, що
орієнтувалися на користувачів чи громадян. За
результатами дослідження проведеного в 2007 році в
102 радах, з’ясувалося, що у: 90% проводяться форуми
або зустрічі, відкриті для усіх; 90% використовуються
фокус–групи з мешканців; 83% передбачені питання
від громадян в ході засідань ради чи її комітетів; 64%
проводяться інтерактивні бюджетні консультації; 30%
практикують бюджети приходів; 28% гарантована
автоматична відповідь на клопотання; 24% функціонує
журі громадян; 10% голова ради чи адміністрації веде
блог, до якого мешканці можуть дописувати [1, р. 23].
Однією з основних причин для швидшого впровад
ження учасницьких практик була криза легітимності
представницької демократії, яка у Великобританії
була навіть важчою, ніж в інших демократіях Заходу.
Ця проблема набула особливої набула актуальності
після історично безпрецедентної низької явки на
парламентські вибори 2001 року – лише 60% виборців
взяло участь у голосуванні, а також у відповідь на
інші чинники, такі як загальне зменшення членства в
Консервативній та Лейбористській партіях (в той час як
крайні праві партії розширили своє членство).
З початку 2000–х років багато політичних органі
зацій у Великобританії вивчали причини абсентеїзму
та незадовільного стану справ з участю громадян у
політиці. Так у 2006 році 61% громадян заявили, що
не мають жодного впливу на рішення, які приймалися
на місцевому рівні. Лише 42% опитаних відзначили,
що вони задоволені діяльністю своїх місцевих рад,
а приблизно лише третина населення брала участь у
місцевих виборах. Серед тих, хто не голосував, 41%
пояснювали це тим, що не думають, що здатні щось
змінити. Мешканці більшості депресивних територій
демонстрували найвищий рівень відчуження від полі
тичної системи [10, р. 30–31].
Всупереч широкому поширенню ідеї та практики
інституціалізації участі громадян, багато спостерігачів
були досить скептично налаштовані щодо потенційних
змін, до яких ці нововведення можуть призвести. Вони
ставили питання, по–перше, про важливість участі
громадян з огляду на значну владу, що залишається
в руках державних, державно–приватних і приватних
організацій. По–друге, попри активне нав’язування
ідей розширення можливостей на місцевому рівні
зверху, уряд тим не менше не демонстрував готовності
поступитися власними повноваженнями. Хоча громадян
і територіальні громади закликали до активнішої участі
на місцевому рівні, однак відповідні інституційні рамки
не створювалися. Також критики вказували на досить
скромні результати багатьох таких практик, зокрема
коли вони реалізуються без відповідних ресурсів та
професійної експертизи та досвіду [7, р. 19].
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Тим не менше низка муніципалітетів взялися
заохочувати активну участь у місцевій політиці шляхом
надання їм права розпоряджатися частиною місцевих
доходів у рамках бюджету участі (БУ). Як для Франції,
Іспанії та Італії прикладом для наслідування при його
впровадженні для Великобританії стала Бразилія,
зокрема досвід міста Порту–Алегрі. Однак основними
рушійними силами для реалізації БУ були не ліві
політичні партії, як це зазвичай траплялося у Європі,
а неурядові організації та місцеві активісти. Однією
з перших за реалізацію БУ у Великобританії взялася
громадська організація з Манчестеру – «Ініціатива
«Гордість громади». Разом з програмою Oxfam по
боротьбі з бідністю вона активно взялася за ідею
навчання й обміну досвідом між глобальною Північчю
(Манчестером, Солфордом) та глобальним Півднем
(Порту–Алегрі, Ресіфі). У рамках цього проекту в травні
2000 року член бразильської НУО приїхав до Солфорда
та представив ідею БУ. Після цього візиту через три
місяці відбулася 10–ти денна подорож трьох активістів з
Манчестера та Солфорта до Порту–Алегрі та Ресіфі для
вивчення практики БУ.
У 2004 році у Бредфорді був запущений перший
офіційний пілотний проект БУ у Великобританії. Орга
нізатори вирішили побудувати процес БУ на основі
наявних фондів малих грантів, що витрачалися на
потреби малозабезпечених груп населення. Процедура
складалася з двох основних кроків: розробка проектів
рішень місцевими ініціативними групами та прийняття
тих, що отримали найбільшу підтримку в ході гро
мадських слухань. Протягом наступних місяців і років
ця процедура витрачання місцевих грантів у конкретних
сферах поширилася і вплинула на багато інших пілотних
проектів БУ у Великобританії. Наприклад, у Ньюкаслі
перший БУ в 2006 році перебував під значним впливом
досвіду Бредфорда. Однак пізніше місто розробило
власний підхід, акцентуючи увагу на вирішення еколо
гічних питань та залучення молоді.
Поширення інформації відбувалося через непрямі
канали, такі як семінари, конференції публікації,
спеціалізовані сторінки в Інтернеті та мережі (PB
Network). У 2004 році було створено Національну
реферативну групу (National Reference Group), до
складу якої ввійшли державні службовці (від Комісії
з аудиту та казначейства), представники зацікавлених
НУО, чиновниками органів місцевого самоврядування,
залучені до пілотних проектів.
Остаточне включення БУ до інструментів державної
політики
відбулося
після
призначення
нового
державного секретаря з питань громад і місцевого
самоврядування Х. Блірс у червні 2007 року, яка
підтримала більш локалістський підхід до участі громад.
Вона поставила БУ в центр своєї політичної програми
та налагодила зв’язок між державною програмою
розширення можливостей та БУ, при цьому останній
посідав ключову позицію. Він був поставлений в «центр
прагнень Уряду передати більше рішень щодо місцевих
послуг та об’єктів місцевим громадам» і «національною
стратегією» передбачала його впровадження у всіх
органах місцевого самоврядування Англії до 2012 року
[5, р. 11].
Після ініціативи Х. Блірс, кількість проектів БУ
різко зросла і почався процес його інституціалізації.
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До сьогодні у більшості випадків БУ у Великобританії,
зокрема в Англії, займався розподілом малих грантів.
Залученими є зазвичай громади та організації третього
сектору, що можуть використовувати гроші на реалі
зацію малих проектів. Учасники розглядають усі
проекти протягом однієї зустрічі з обмеженим часом для
дискусій. Залучені фонди були обмеженими і становили
у більшості випадків менше ніж 100 тис. фунтів стер
лінгів.
Загалом, результати БУ були позитивними й
включали більшу впевненість індивідів та організацій,
посилення взаєморозуміння між поколіннями, активіза
ція мешканців (збільшення волонтерства та створення
нових груп), краща обізнаність місцевих депутатів про
потреби своїх виборців, зростання довіри громадян до
постачальників місцевих послуг тощо [3, р. 6]. Так БУ
збільшив контроль місцевих жителів над розподілом
ресурсів, що був обмежений у минулому; призвів до
зростання кількості місцевих жителів, залучених до
прийняття рішень про використання ресурсів у сферах,
що історично перебували під контролем громади.
Якщо порівнювати з досвідом Німеччині та Франції,
то БУ у Великобританії має більш соціальний характер
та яскравіший політичний акцент на залученні громади,
розширенні можливостей громадян та підвищенні
згуртованості місцевої спільноти. Однак у більшості
випадків спостерігається обмежений географічний та
фінансовий масштаб проектів БУ. Зустріч у рамках БУ
зазвичай були одноразовими заходами щодо вирішення
питань про витрачання коштів.
Після перемоги на виборах і формування коаліції
консерваторів та ліберал–демократів у липні 2010 року
прем’єр–міністр Д. Кемерон проголосив про початок
нового проекту «Велике суспільство» (Big Society).
Його основною ціллю було створення клімату для
розширення можливостей мешканців та громад,
побудова «великого суспільства», що забере владу від
політиків і передасть її народу [6]. Пріоритетами було
визнано: передача територіальним громадам більших
повноважень (локалізм і деволюція), заохочення грома
дян відігравати активнішу роль на місцях (волон
терство); трансфер влади від центрального уряду
органам місцевого самоврядування; підтримка ініціатив,
орієнтованих на співробітництво, взаємодопомогу;
публікація даних про уряд (відкритий / прозорий уряд).
План також передбачав створення Банку великого
суспільства та відповідної мережі для фінансування
проектів.
Протягом 2010–2015 років уряд все менше вдавався
до використання цієї ідеї. Не зважаючи на його зусилля
заохотити волонтерство кількість осіб, які були членами
добровільних організацій з початком економічної кризи
постійно зменшувалася. У 2014 році припинила своє
існування Мережа великого суспільства, що фактично
означало згортання проекту загалом. У 2015 році
було здійснено аудит, який виявив зменшення обсягів
благодійних грантів та обмеження права оскаржувати
урядову політику в суді, що підривало ідеали «Великого
суспільства» [11]. Крім того благодійність зменшила
роль урядових підрядників, оскільки сприяла приват
ному сектору. Також відзначалося, що ступінь централі
зованості політичної системи Великобританії майже
не змінився, без помітного зростання волонтерської
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діяльності та соціальної активності, зосереджених
переважно у найбільш заможних районах. У ході
наступних виборів консерватори практично не згадували
ідеї Великого суспільства, акцентуючи увагу на
економічній стабільності та контролю над кордонами.
Отже, на сьогодні розвиток бюджету участі як
одного з інструментів посилення демократичних
інститутів та легітимності органів публічної влади у
Великобританії не входить до порядку денного основних
політичних сил. Його подальша доля визначатиметься
вибором на користь активнішого залучення громадян до
політики та вирішення місцевих справ або ж збільшення
влади ринкових акторів, які спроможні надавати ефек
тивні послуги, але знаходяться поза рамками демокра
тичного контролю.
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Соціальний капітал як фактор
формування політичного протесту
Метою статті є розкрити сутність соціального капіталу у контексті
його впливу на формування політичного протесту. Розглянуто проблеми
ідентифікації учасників протестних рухів. Підкреслено роль бідності та
відносної депривації у формуванні політичного протесту. Розглянуто феномен
довіри як складову соціального капіталу. Соціальний капітал розглянуто як
ресурс та як інституційне середовище. У статті використано системний,
структурно–функціональний, порівняльний методи, кейс стаді тощо. Доведено,
що соціальний капітал як фактор формування політичного протесту є
багатовимірним феноменом. З точки зору психології, протест ґрунтується на
емоціях страху та гніву. З соціальної точки зору, змінними, які слід врахувати
при дослідженні протесту, є довіра та відповідність соціальних ролей
очікуванням. З точки зору політики, соціальний капітал полягає у створенні
політичних груп тиску.
Ключові слова: політичний протест, соціальний капітал, соціальна роль,
політична система, соціальна ідентичність.

Феномен політичного протесту, безперечно, привер
тає увагу як дослідників (політологів, соціологів),
так і мас–медіа. Протест сьогодні – це не лише прояв
незадоволення тими чи іншими аспектами розвитку
суспільства; це й спосіб цілеспрямованого впливу
на громадську думку, використання видовищних
засобів, покликаних створити певну картину світу в
уяві громадськості. Події останнього десятиліття в
Україні та за кордоном засвідчили, що роль протесту у
трансформації як політичної системи, так і політичної
свідомості широких мас населення є дуже вагомою.
Відтак, нам видається логічним дослідити, які чинники
детермінують масштаб, а поза тим й успіх чи поразку
політичного протесту. Одним з ключових факторів
формування політичного протесту, на нашу думку, є
соціальний капітал.
Мета нашої статті – розкрити сутність соціального
капіталу у контексті його впливу на формування
політичного протесту.
Дана проблематика досить ґрунтовно розкрита
у працях зарубіжних та вітчизняних вчених. Амери
канський дослідник Дж. Коулман розглядає соціальний
капітал через свої функції. Г. Тайфель та Дж. Тернер
сформулювали теорію соціальних ідентичностей, а
Б. Кландерманс та ряд інших дослідників розглядають
емоційну складову політичного протесту. Польський
політолог М. Зюлковський розглядає основні складові
соціального капіталу. Вітчизняні дослідники В. Варин
ський, В. Єлагін, О. Шуба та інші також приділяють
увагу соціальному капіталу у контексті формування
політичних феноменів, у тому числі протестних. Втім,
на нашу думку слід зупинитися на співвідношенні
соціальних, психологічних та власне політичних
аспектів соціального капіталу, що призводять до
формування протестних настроїв.
Дж. Коулман зазначає, що соціальний капітал
визначається своїми функціями. Він включає багато
різних складових, які характеризуються двома спіль
ними властивостями: 1) вони складаються з декількох
соціальних структур; 2) вони полегшують певні дії
акторів усередині структури. Подібно до інших форм
капіталу, соціальний капітал є продуктивним. Він сприяє
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досягненню певних цілей, яких за його відсутності
досягти неможливо. Як і людський та фізичний капітал,
соціальний капітал не піддається чіткому визначенню,
але може володіти специфічними особливостями у
певних сферах. На відміну від інших форм капіталу,
соціальний капітал властивий структурі зв’язків між
акторами і серед них. Це не залежить ані від самих
акторів, ані від засобів виробництва. Більше того, не
лише індивіди, а й організації, що переслідують певні
цілі, можуть бути акторами (так званий корпоративний
актор). Зв’язки всередині корпоративних акторів можуть
створювати для них соціальний капітал (найвідомішим
прикладом є обмін інформацією, яка дозволяє встанов
лювати фіксовані ціни у межах однієї галузі).
Дж. Коулман, ілюструючи феномен соціального
капіталу, серед інших прикладів, наводить такий. У
виданні «The International Herald Tribune» у 1986 р.
було опубліковано статтю про студентів–радикалів з
Республіки Корея. У ній доводилося, що радикальні
ідеї проникають у таємні студентські гуртки через
студентів, які закінчили ті самі школи, мешкали у тих
самих кварталах та відвідували одні й ті ж церкви. Таким
чином, ці студентські гуртки слугували первинним
етапом формування протестного руху. Для того, щоб
зберегти таємницю, члени різних гуртків ніколи не
зустрічаються, але підтримують зв’язок через заздалегідь
призначених представників. Описані тут принципи
роботи організації активістів, на думку Дж. Коулмана,
ілюструють соціальний капітал [1, c. 124–125].
Заслуговує на увагу теорія соціальної ідентич
ності, сформульована Г. Тайфелем та Дж. Тернером у
1970–х рр. вони довели, що навіть проста категоризація
та розподіл людей за найбанальнішим критерієм («синя»
та «червона» групи) змушує людей чинити та мислити
як членів конкретної групи [2, с. 33–47]. Згідно з
цією теорією, люди зазвичай прагнуть до позитивних
соціальних ідентифікацій, пов’язаних з членством у
групі, та мають від них користь. Відповідно до цієї
теорії, статусні позиції є постійними або змінними.
Протест, відтак, є способом підвищити статус групи
в цілому, особливо якщо низький статус групи
сприймається її членами як нелегітимний [3, c. 4]. На
нашу думку, яскравими прикладами тут слугують історії
боротьби темношкірих проти сегрегації у США та ПАР.
Важливою науковою проблемою є феномен подвій
ної ідентичності. Останні дослідження з проблем
ідентифікації доводять, що люди можуть володіти
різними ідентичностями у той самий час. Ці ідентич
ності можуть суперечити одна одній, і громадяни
опиняються під подвійним тиском. Так, Д. Угема і
Б. Кландерманс наводять приклади членів профспілки,
які будучи лояльними до керівництва своєї профспілки і
солідарними з колегами, беруть участь у страйку, і через
це вважаються нелояльними до своєї компанії або навіть
країни [4, c. 711–712]. Р. Гонсалес і Р. Браун зазначають,
що за умов подвійної ідентичності соціальні та
політичні ідентифікації особи можуть не заперечувати,
а доповнювати одна одну [5, c. 201–202]. Так, мігранти,
що володіють подвійною ідентичністю (етнічною та
громадянською), більш схильні до вуличних акцій від
імені своєї групи [6, c. 1356].
Ідентифікація себе з іншими багато в чому спів
падає з поінформованістю про схожість та спільну
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долю з тими, хто належить до цієї ж категорії.
Колективна ідентифікація, особливо її політизована
форма, активізує прагнення до ефективності групової
взаємодії. Член групи відчуває внутрішній обов’язок
вчиняти як порядний учасник спільноти [7]. У той
час, як самоідентифікація змінюється з персональної
на соціальну, групові норми участі стають більш
виразними; чим більше особа ідентифікує себе з
групою, тим більшу вагу має груповий шаблон
поведінки, і тим більше він перетворюється на
«внутрішній обов’язок» вчиняти ті чи інші дії від імені
групи. Таким чином, виникнення стійкої групової
ідентифікації є важливим кроком у формуванні полі
тичної ідентичності, у тому числі ідентичності в рамках
протестного руху.
Первинною емоцією, яка викликає протестні настрої,
можна вважати гнів [3]. Для тих з нас, хто брав участь
у протестних акціях чи дивився репортажі про протести
у медіа, це не новина. Насправді, емоція гніву, яку
переживають члени групи, є важливим мотиватором
участі у протесті. У цьому контексті Ліч та колеги
проаналізували протестні настрої австралійських
аборигенів, які вважали, що біла більшість утискає їх
права [8].
Втім, члени групи, що мають переваги, також
можуть вважати таким стан речей несправедливим
і відчувати провину через це. Гнів, що стосується
переваги всередині групи та меншого ступеня провини,
видається потенційним предикатом протесту [8].
Люди, що вважають свої групи сильними, з більшою
вірогідністю зіштовхнуться з емоціями гніву та
бажанням вжити активних заходів. Натомість люди, які
вважають свою групу слабкою, скоріш за все, будуть
боятися та триматися подалі від груп, з якими вони себе
не ідентифікують (out–groups).
Гнів змушує людей йти на більш рішуче проти
борство з владою, ніж сором чи розпач, або страх.
Пояснюючи різні тактики, необхідно підкреслити
релевантність ефективності. Гнів, що відчуває група,
в основному спостерігається у конвенційних акціях, у
яких беруть участь мотивовані люди. Однак, у некон
венційних насильницьких акціях більш релевантною
емоцією видається презирство [9, c. 104–105].
Таким чином, виокремлюють два емоційні шляхи,
що ведуть до протесту: «шлях гніву», що базується
на ефективності, що веде до конвенційних акцій, та
«шлях презирства», коли легітимні канали є закритими
[9; 10] та ситуація вбачається як безнадійна, а людям
нічого втрачати, і вони вдаються до неконвенційного
протесту.
Американський дослідник Д. Девіс ще у 1962 р.
зазначав, що революції трапляються тоді, коли
прийнятний (tolerable) рівень розбіжностей між очіку
ваннями та реальністю змінюється неприйнятним
(intolerable) [11, c. 6]. На думку П. Селле, сама по
собі бідність не є причиною політичного протесту.
У багатьох бідних країнах люди витрачають усю
свою енергію на підтримання принаймні найнижчого
рівня задоволення базових потреб, і не мають змоги
брати участь у будь–якій діяльності, не пов’язаній з
виживанням [12, c. 374]. Таким чином, спостерігаємо
дещо парадоксальну тенденцію: революцію можуть
розпочати як відносно бідні, так і відносно багаті.
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Необхідною умовою успіху протесту має стати
об’єднання зусиль усіх, хто невдоволений поточним
станом речей, навіть попри різне соціальне походження.
Повертаючись до проблеми соціального капіталу,
звернемося до ідей Пайвена і Клоуарда, які у 1970–х рр.
підкреслювали неможливість ефективної соціальної
організації бідних верств населення у США [13].
Польський дипломат М. Зюлковський включає до
соціального капіталу дві складові: 1) власне впливи,
зв’язки і обізнаність кожного члена суспільства, які
він може трактувати (за певних умов) як свій внесок
в існуючі суспільні мережі чи навіть як звичайну
торговельну пропозицію, яка має свою усталено ціну
і ясно окреслені умови продажу (лобізм); 2) внут
рішньогрупову лояльність, солідарність та довіру. У
якості певного підтипу соціального капіталу можна
вважати капітал політичний. Його можна розуміти
як сукупність індивідуальних рис людини, набутих у
результаті попередньої участі у політиці, завдяки якій
він отримує винагороду у вигляді перебування у складі
владної еліти чи обрання на вищі позиції у владі [14,
c. 10].
Українські дослідники Б. Буркинський та В. Горячук
пропонують розглядати соціальний капітал у двох
аспектах: як ресурс та як інституційне середовище.
Відповідно, соціальний капітал як ресурс являє
собою сукупність реальних або потенційних ресурсів,
пов’язаних з наявністю стійкої мережі відносин
взаємного знайомства та визнання, яка забезпечує
своїм членам опору у вигляді колективного капіталу.
Соціальний капітал як інституційне середовище – це
сукупність діючих формальних та неформальних норм
та організацій, що дозволяють соціальним групам та
суспільству в цілому організувати своїх членів для
вирішення спільних економічних (на основі ефективного
використання ресурсів) та соціальних (на основі
соціальної справедливості) задач [15, с. 69].
На наш погляд, результатами процесу накопичення
соціального капіталу є: 1) розвинена громадська свідо
мість, яка породжує високий рівень громадсько–
політичної участі; 2) участь громадян в управлінні
державою; 3) державна влада, що реагує на потреби
та інтереси суспільства; 4) прискорений соціально–
економічний, політичний розвиток [16].
Російська дослідниця І. Н. Дементьєва визначає в
якості головної ознаки соціального капіталу «здатність
тієї чи іншої групи до спільних дій заради спільних
інтересів» [17, с. 105]. З цієї точки зору однією з форм
проявів соціального капіталу, безумовно, є політичний
протест.
Соціальний капітал, на думку Н. Левчук, є
інтегральною якісною характеристикою життєдіяльності
суспільства, що відображає потенціал соціальної
взаємодії та згуртованості. Більшість дослідників
визнають, що соціальний капітал, втілений у вигляді
норм та традицій соціальної солідарності і розгалуженої
мережі громадянської співучасті, є важливою пере
думовою успішного суспільного розвитку [18, c. 47]. На
думку дослідниці, основними складовими соціального
капіталу є: взаємна довіра, соціальні мережі та спільні
норми і цінності.
Соціальний капітал важко формалізувати та звести
до індикаторів. Як правило, його показники зводяться
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до здатності громадян створювати об’єднання, рівня
довіри один до одного та до інституцій і норм, якості
соціальних зв’язків у суспільстві [19, с. 54]. В. Єлагін
наголошує, що якщо фізичний капітал можна відчути,
позаяк він уречевлений, людський капітал не такий
явний, оскільки він втілюється в навичках і знаннях, то
соціальний капітал ще менш відчутний через те, що він
втілюється у взаємовідносинах [20]. Ю. Савко звертає
увагу, що соціальний капітал є передумовою протестної
політики у разі незадоволення діями політиків і
функціонування політичних інститутів [21, c. 157].
Можна погодитися із твердженням О. Шуби про
те, що найважчими соціальними наслідками цього є
посилення дезінтеграції у суспільстві, яке зумовлює
агресію і нестабільність, активізацію масової девіант
ної поведінки, що проявляється переважно серед
молоді, зростання потенціалу протестної поведінки,
розрив соціальної тканини і відчуження населення у
вигляді озлоблення та аномії [22, с. 145]. Україна у
міжнародному порівняні має найгірші результати за
показниками довіри, незалежності судової системи,
ефективності правової системи під час врегулювання
суперечок, надійності роботи правоохоронних органів,
хабарництва та фаворитизму в рішеннях чиновників, –
саме такі висновки формулює О. Єрмакова [23, с. 92].
Концепт соціального капіталу успішно втілюється
у феномені соціальних медіа, які можуть бути долучені
для відновлення чи формування довіри, висунення
вимог транспарентності дій органів влади та урахування
потреб різних соціальних груп у процесі формулювання
й прийняття політичних рішень і, головним чином,
для широкого ознайомлення громадськості з проявами
корупції та для протидії зловживанням на всіх рівнях.
В основу цих можливостей, за словами Б. Я. Вахули,
покладено соціальний протест проти порушення прав
людини, який за допомогою соціальних медіа може бути
чітко сформульованим, скерованим на конкретних осіб
чи на певні соціальні інститути і передбачає зростання
ступеня соціальної солідарності [24, с. 36].
Отже, можна зробити висновок, що проблема
соціального капіталу як фактору формування політич
ного протесту має декілька вимірів. Психологічний
вимір полягає у тому, що люди, по–перше, відчувають
почуття відносної депривації, відтак, це, спонукає їх
до протестів. По–друге, людині властиво відчувати
себе членом певної спільноти, у тому числі тоді, коли
остання бере участь у боротьбі проти іншої спільноти
(зокрема, це стосується протесту). Крім того, у групі
посилюються ті емоції, які кожна людина переживає
сама по собі (гнів, страх). Соціальний вимір полягає у
наявності у кожної людини соціального статусу, який
складається з безлічі соціальних ролей, виконуваних
нею. Ідентифікація людини з певною спільнотою,
відповідність її поведінки очікуванням оточуючих
сприяють соціальній стабілізації. І, навпаки, різкий
дисонанс між очікуваннями та реальною поведінкою
суб’єкта є фактором формування та кристалізації
протестних рухів. Нарешті, політичний вимір полягає
у створенні політичних структур, які мають на меті
реалізацію протестних настроїв громадян, переведення
абстрактного невдоволення у конкретні політичні
дії. Даний вимір соціального капіталу і може бути
предметом подальших досліджень.
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Social capital as a factor of political protest forming
The purpose of the article is to consider the essence of social capital in the
context of its influence on political protest forming. Problems of identification of
protest group participants are considered. The role of poverty and relative deprivation
in the forming of political protest is underlined. Trust is considered as a component of
social capital. Social capital is considered as resource and institutional environment.
System approach, structure and functional, comparative, case study and other
methods are used in the article. It is proved that social capital as a factor of political
protest forming is a multi–dimensional phenomenon. From psychological point of
view, protest is based on anger and feat. Social approach proves the importance of
trust and relation between social roles and expectations. Political approach considers
social capital creating political pressure groups.
Keywords: political protest, social capital, social role, political system, social
identity.
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Етизація політики як засіб вирішення
протиріч між політикою і мораллю
в концепції Ісайї Берліна
Проаналізовано сутність етизації політики на прикладі концепції
плюралізму цінностей Ісайї Берліна. Розглянуто можливості вирішення
протиріч між політикою і мораллю через усвідомлення необхідності робити
раціональний вибір між цінностями. Ґрунтуючись на поглядах І. Берліна,
робиться висновок про очевидність взаємозалежності політики й моралі,
яку необхідно осмислювати для запобігання можливих протиріч. Мислителем
підкреслюється, що у світі існує багато різних цінностей і моральних максим,
проте в будь–якому разі їх є обмежена кількість, яку світогляд людини здатен
сприймати, в протилежному випадку їх не можна назвати людськими. І єдиний
спосіб, який здатний пом’якшити ситуацію вибору між цінностями – це спосіб
встановлення пріоритетів, що передбачає відмову від крайніх позицій.
Ключові слова: політика, мораль, моральна дилема в політиці, етизація
політики, Ісайя Берлін.

Вирішення моральної дилеми в політиці є однією з
найбільш дискусійних проблем політичної філософії
ХХ століття. Не втрачає своєї актуальності в сучасному
дискурсі й ціннісний підхід до політики (тобто її
етизація). Етизація політики передбачає гармонію
між ідеальними цілями та припустимими засобами
їх виконання (тобто такими, які б не суперечили
моральним принципам). Вихідною позицією прибічників
цього підходу є те, що для людей характерне оціню
вання всіх подій з точки зору моралі, не виключенням
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є і політика. Штучне розділення політики та моралі
призведе до нігілізму, втрати моральними принципами
авторитету, а, отже, й до можливості появи тираній.
Одним з найвизначніших представників даного
підходу був Ісайя Берлін, який виступав за розгляд
політики через призму цінностей. Його концепцію
називають плюралізмом цінностей, що передбачає
відсутність певних стандартів, за якими можна було б
їх класифікувати. Мислитель зазначає, що ХХ століття
відзначилося двома історично важливими напрямками:
розвитком науки і технологій, а також ідеологічними
бурями, які змінили життя практично кожної людини.
«Великі рухи починалися з ідей, уявлень про те, якими
були відносини між людьми, якими вони є, якими
можуть бути, якими бути повинні й про те, як змінити їх
заради вищої мети, яку бачать лідери чи навіть пророки,
що ведуть за собою військо» [3, с. 7]. І саме ці ідеї,
які в результаті істотно впливають на політичні реалії,
досліджує етика. А політична філософія, в свою чергу, є
етикою, що застосована до суспільства. Політична теорія
також не може існувати поза етичним і аксіологічним
аспектами. Важливим моментом для розуміння
концепції І. Берліна є те, що саму політику він розглядав
не з інституціональної точки зору, а як діяльність
індивідів, а людям властиво оцінювати все що їх оточує
за допомогою категорій добра і зла, а також найкращого
та найгіршого. Відповідно, і теорію, що аналізує
політичні події, можна вважати за таким принципом
частиною етики. Тобто філософ наголошує на тому, що
необхідність вирішення конфліктів породжує інтерес
до ідей, які ці конфлікти живлять, адже саме ідеї
розділяють людей на різні табори.
На думку мислителя, людство супроводжує віра
в те, що у світі існує гармонія, тобто, що всі цінності,
які вони пропагують, є поєднуваними і навіть
взаємозалежними. Саму ідею ідеального суспільства
І. Берлін вважав не лише недосяжною, але й такою, що
містить в собі протиріччя. Оточуюча нас реальність
доводить, що насправді політична рівність суперечить
ідеалу свободи, а справедливість і великодушність
іноді можуть конфліктувати між собою. Відповідно,
кожній людині доводиться вибирати з усього розмаїття
цінностей і цей вибір є складною моральною драмою,
оскільки обираючи щось одне, ми неодмінно відмітаємо
інше і це може призвести до невиправних втрат. Отже,
вихідним моментом соціалізації є розуміння того,
що цінності часом є несумісними і конфліктують
між собою. «Цінності можуть стикатися навіть в
одному серці, проте з цього не випливає, що одні з
них – правильні, а інші – ні. Сувора справедливість –
абсолютна цінність для багатьох, але вона несумісна
з милосердям, яке в конкретних випадках не менш
цінне для тих самих людей» [3, с. 18]. Таким чином,
процес зіткнення цінностей і момент вибору між
ними визначає, якою є та чи інша людина. Крім
того, цінності характеризуються таким поняттям як
множинність, тобто їх незвідність і неможливість
створення універсальної ціннісної системи, яка
включала б всі цінності. Визнати це – значить
відмовитися від ідеалістичного уявлення про гармонійне
суспільство. У повсякденному житті люди стикаються з
альтернативами, які є кінцевими й абсолютними, саме
тому таке велике значення надається свободі вибору.
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Необхідність жертвувати деякими цінностями в ім’я
інших є важкою ношею для людства, оскільки кожен з
нас зобов’язаний нести відповідальність за свій вибір
і враховувати його наслідки. Жодна інша цінність не
може компенсувати втрачену, в цьому сенсі не може
бути компромісів, тому вибір між цінностями можна
порівняти з вибором між добром і злом. Наприклад,
людина може пожертвувати деякими своїми свободами
заради рівності чи справедливості. «Але жертва не
збільшує того, чим жертвують, а саме свободи, попри
величезну моральну потребу в жертві за неї. Усе є
тим, чим воно є: свобода – це свобода, а не рівність,
чесність, справедливість, культура, людське щастя чи
спокійна совість. Якщо свобода – моя, мого класу чи
нації – ґрунтується на нещасті від злиднів інших людей,
то система, що створює такі умови, несправедлива й
аморальна» [1, с. 62–63]. Проте відмова від власної
свободи, яка не призведе до збільшення свободи
інших, означатиме лише абсолютну втрату свободи.
І компенсація шляхом збільшення справедливості,
рівності чи щастя цього не змінить. Крім цього, варто
зазначити, що свобода тут розуміється як цінність сама
по собі, а не як засіб досягнення якихось цілей чи як
тимчасова потреба. Звісно, політика як інструмент
вирішення соціальних проблем, має можливість
це робити, але особливістю цієї сфери є те, що
вирішення одних проблем породжує інші й це ще
один аргумент, який доводить неможливість побудови
гармонійного суспільства. Воно передбачає можливість
співіснування цілей, а проблема засобів вирішується
суто в технологічній площині, що позбавляє людину
моральної, естетичної і духовної уяви. Фатальність
такої ілюзії полягає в тому, що якщо людина вважає,
що всі проблеми можна вирішити, вона не зупиниться
ні перед чим задля досягнення цього і заплатять будь–
яку ціну, навіть життя мільйонів; саме так діють
більшість тиранів, в тому числі й у ХХ столітті. «Одні
озброєні пророки намагаються врятувати людство,
інші хочуть врятувати тільки свою расу через її високі
якості, але, що б вони не казали, мільйони замучених
у війнах і революціях – в газових камерах, гулагах та
інших жахливих винаходах, котрими запам’ятається
наше століття, – це ціна, яку люди мають заплатити за
радість майбутніх поколінь» [3, с. 21–22]. Проте історія
показала, що люди помирають заради абстрактних ідей,
а ці ідеї ніяк не наближають до суспільної гармонії і в
такому випадку продовження проповідування утопій про
ідеальну людську організацію виглядають жахливою
насмішкою над усіма цінностями і моральними
принципами.
В той же час існує й категорія людей, яка звільнила
себе від необхідності кожен раз робити драматичний
вибір: одні з них обрали для себе авторитети, чиї слова
визнають законом, що не викликають жодного сумніву;
інші ж зробили вибір на користь однієї чіткої моделі
поведінки та конкретних принципів, яким слідують
завжди, незважаючи на ситуацію й обставини. І. Берлін
вважає таких людей жертвами власної недалекоглядності
й наголошує на тому, що така поведінка не є результатом
рефлексії, вона лише покликана полегшити життя
тим, хто її сповідує. Таким чином, людям все ж варто
робити аксіологічний вибір. І хоча уникнути його
зовсім для більшості людей є неможливим, все ж можна
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пом’якшити ситуацію шляхом встановлення пріоритетів,
нехай навіть і не абсолютних. Умовно можна
виокремити деякі універсальні цінності, які практично
незмінні протягом століть. Вони зустрічаються у всіх
суспільствах і залишаються актуальними: наприклад,
любов, дружба, патріотизм, справедливість. Але
важливо відзначити, що саме те, що багато цінностей
претендують на універсальний статус, породжує
конфлікти між ними. Головним суспільним обов’язком
мислитель вважає необхідність уникати крайнощів, які
призводять до страждань. Саме намагання балансувати
і уникати революційного вирішення проблем може
уберегти людство від необдуманих кроків, страждань
мільйонів і кровопролиття.
Дуже важливе місце в політичній філософії І. Бер
ліна посідає поняття свободи, яку він розглядає в
двох іпостасях: як негативну свободу і, відповідно,
позитивну. Поняття негативної свободи, на думку
вченого, міститься у відповіді на запитання: в яких
межах суб’єкту дозволено робити те, що він може, без
втручання інших? Тобто людина вважається вільною до
тієї межі, до якої ніхто не втручається в її діяльність,
а навмисне втручання означатиме примус. Особиста
свобода – потреба кожного, тому необхідно встановити
межі втручання держави і окреслити особистий простір,
наприклад, за допомогою законодавства, проте люди
взаємозалежні, тому ці межі встановити вкрай важко.
Розуміння свободи як звільнення від бажань, що не
можуть здійснитися, відіграє основну роль і в політиці,
і в етиці. Патерналізм при цьому є найгіршою формою
взаємодії влади і суспільства, адже він заперечує
незалежність людей і сприяє підкоренню їх бажань меті
правителя, а це фактично заперечує саму людську суть.
Така концепція раціонального мудреця, який на шляху
до свободи поборов в собі всі нездійсненні бажання
і мотиви, дуже актуальна за найнесправедливіших
і найжорстокіших історичних реалій. З цього стає
зрозумілим, чому розуміння негативної свободи як
можливості робити те, що хочеться не є актуальним.
Наприклад, за тиранії, правитель може змусити людей
вдатися до такого зречення від бажань, «втечі» від них
і це відповідатиме наведеному тлумаченню свободи,
проте насправді це антитеза політичної свободи.
Позитивне значення свободи випливає з відповіді
на запитання: що є джерелом контрою, яке переконує
людину робити саме так? Природним є те, що людина
хоче сама бути володарем свого життя (бути суб’єктом,
а не об’єктом). Прихильники концепції позитивної
свободи пропонують доктрину визволення через розум.
Принципи, які від початку є зовнішніми стосовно
людини, вона повинна зрозуміти, а значить зробити
своїми. Саме знання і розуміння роблять неможливими
ірраціональні прагнення. «Я вільний, якщо, і лише в
тому разі, я планую своє життя згідно зі своєю власною
волею; плани тягнуть за собою правила; правило не
гнобить і не приневолює мене, якщо я застосовую
його до себе свідомо або сприймаю його без примусу,
зрозумівши його, незалежно від того, хто вигадав
це правило – я чи хтось інший, за умови, що воно
раціональне, тобто узгоджується з доконечністю речей»
[1, с. 80]. Тобто знання допомагає людині поставити
раціональну мету і вберегтися від нездійсненних
бажань. Припускається, що таким же чином можна
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побудувати і раціональну державу як таку, де б жили
раціональні індивіди, які погоджувалися б з єдино
можливими (знову ж таки раціональними, а значить і
справедливими) законами. Саме ірраціональність людей
заважає побудувати державу на підвалинах рівності й
справедливості, породжуючи примус. Проте проблема
полягає в тому, що не кожна людина готова діяти згідно
з раціональними принципами, ставлячи раціональну
мету і виходом з цієї ситуації постає той самий примус,
за допомогою якого потрібно змусити людей вчиняти
раціонально. Фактично, йдеться про виправдання
авторитарних держав, адже історія підтверджує, що
тирани часто обґрунтовують необмеженість своєї влади
тим, що вони знають краще, що саме потрібно людям.
Поки людина живе в суспільстві, її сприйняття самої
себе багато в чому залежить від її ж сприйняття іншими
людьми; те саме стосується й етичних принципів та
політичних поглядів. Перманентне перебування в
суспільстві породжує бажання мати в ньому певний
статус. А це означає, що бажання звільнитися
від соціальної або політичної залежності веде до
необхідності зміни поглядів і думок в інших членів
суспільства. Таке розуміння ближче до солідарності,
взаєморозуміння і передбачає необхідність взаємного
визнання, наявності зв’язків з іншими членами
суспільства, яких людина готова визнати «своїми».
Тому часто політична історія знає ситуації, коли люди
готові відмовитися від частини особистих свобод,
які даються їм правителями ззовні заради панування
«своїх» правителів, нехай і деспотичних, що є наслідком
бажання звільнити націю (колектив, групу). І не варто
думати, що загальна згода втратити свободу частково
зберігає її через добровільність чи загальність. Тобто
важливо розуміти, що часом втілення ідеалу призводить
до його протилежності, а невизнання різноманітності
людських потреб породжує тиранію.
І. Берлін приходить до висновку, що «плюралізм,
із тією мірою «негативної» свободи, яку він тягне
за собою, як на мене, є правдивішим і гуманнішим
ідеалом, ніж цілі тих, хто шукає у великих, дисциплі
нованих, авторитарних структурах ідеалу «позитивного»
самопанування класів, народів чи всього людства. Він
правдивіший, бо принаймні визнає той факт, що в
людини багато цілей, не завжди сумірних, які постійно
змагаються між собою» [1, с. 107]. Навіть якщо людина
обирає цілі і цінності, усвідомлюючи їх неабсолютність,
не маючи гарантій їх тривалості, це не робить їх менш
вартісними, а, навпаки, доводить її політичну і моральну
зрілість та здатність відмовитися від химерних ідеалів.
Підкреслюючи необхідність розгляду політики через
призму моралі, Ісайя Берлін аналізую погляди своїх
попередників. Розглядаючи позицію Н. Макіавеллі,
який традиційно вважається прибічником ціннісно–
нейтрального підходу до співвідношення політики та
моралі, І. Берлін вказує на те, що він був не перший,
хто вважав безпринципність необхідною рисою для
політика. Новизна Н. Макіавеллі полягала в тому, що
він припустив наявність різних світів цінностей, тобто
визнав їх плюралізм і показав, що ці світи можуть
не уживатися між собою, а є кардинально різними.
Язичництво виховало в людині жертовність в ім’я
держави, майбутнього процвітання, а християнство –
релігія аполітична, і, відповідно, вплинула на те, що
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люди перестали цікавитися політикою й почали вважати
її «брудною справою». «Макіавеллі не засуджував
християнські цінності, він просто бачив, що дві ці
моралі несумісні і не визнавав всеохоплюючого
критерію, який допоміг би вирішити, яке життя більш
правильне» [3, с. 14]. Людина сама повинна вирішити,
який шлях їй ближче і які цінності вона приймає. І якщо
вона обрала для себе шлях політики, то мусить засвоїти
для себе певний набір цінностей, які відповідають саме
цій сфері і лише тоді вона вважатиметься моральною.
«Таким чином, Макіавеллі насправді не протиставляє
мораль і політику; він протиставляє політичну етику,
яка керує долями держав і правителів, іншій концепції
етики, що керує долями людей» [6, с. 349]. З цього
випливає, що не існує якоїсь єдиної абсолютної
моралі, яка була б мірилом всіх чеснот і за допомогою
якої люди могли б оцінювати вчинки один одного.
Аналізуючи інтерпретацію Н. Макіавеллі І. Берліном,
С. Мендус пише: «запитуючи себе чи сумісна політика
з моральними чеснотами (чи можуть політики бути
моральними), ми припускаємо, що існує єдина
моральність – після чого ставимо собі запитання про
те, якою мірою вимоги політики сумісні з вимогами
цієї єдиної моральності. Але чому ми переконані, що є
тільки один різновид моральної доброти?» [8, с. 98]. І
автор припускає, грунтучись на історичних прикладах,
що етичні системи дійсно можуть бути різними: якщо
в одному суспільстві прославляється хоробрість і
активна участь у громадському житті, то в іншому –
покірність і відстороненість від політики, і очевидно, що
дотримуватися цих двох позицій одночасно неможливо.
А це, в свою чергу, дає можливість припустити, що
правитель Н. Макіавеллі не є аморальним, просто він
дотримується іншої системи цінностей, яка суттєво
відрізняється від християнської і те, що для останньої є
гріхом, для політичної системи цінностей є найвищими
чеснотами. При цьому, ніхто не може дати відповідь на
запитання, яка з систем цінностей є кращою, тому кожен
з нас, в тому числі і політики, вирішують це для себе і
роблять власний вибір.
Крім цього, І. Берлін наголошує на людських
можливостях зрозуміти аксіологічні системи різних
епох і різних культур. В цьому контексті він осмислює
позицію Дж. Віко, акцентуючи на послідовності різних
культур, які мають власні соціальні структури, цінності,
по–своєму бачать реальність, минуле і майбутнє.
Тобто не можна віднайти абсолютний критерій
оцінювання різних культур і суспільств, адже зрозуміти
їх особливості можна лише в їх власних термінах.
Розвинув ці ідеї Й. Гердер, який порівняв національні
культури різних країн в різні епохи. У кожної спільноти
свій центр тяжіння і свій образ життя. І якщо людина
намагається зрозуміти особливості певного суспільства,
вона не може користуватися для цього критеріями,
розробленими в інший час. І хоча таку позицію
іноді називають моральним релятивізмом, проте
І. Берлін вважає це хибним. «Віко не вважав, що люди
замуровані у своїй власній епосі чи культурі, зачинені
в замкнутому просторі, а значить – не здатні зрозуміти
інші, глибоко чужі їм суспільства та епохи, чиї цінності
в корені відрізняються від їх власних. Він був глибоко
переконаний: те, що зроблено одним поколінням,
можуть осягнути інші» [2, с. 196–197]. Сам Берлін
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називає погляди Віко і Гердера плюралізмом, адже вони
припускали, що люди різних культур і різних епох здатні
зрозуміти одне одного, інша справа, що зрозуміти – не
значить прийняти. Основна ідея полягає в тому, що у
людей є щось спільне: те, що і робить людей людьми,
а цінності можуть відрізнятися і бути невспівставними.
Припускається навіть можливість критики цінностей
інших культур, адже це є діалогом, неприпустимим є
робити вигляд, що ми взагалі не розуміємо цінностей
інших суспільств. У світі багато різноманітних
моральних принципів і цінностей, проте в будь–якому
разі їх є обмежена кількість, тому світогляд людини
здатен сприймати й розуміти всі їх, в протилежному
випадку їх не можна назвати людськими, вони виходять
за ці межі.
Отже, як прибічник етизації політики, Ісайя
Берлін виступав проти штучного розділення політики
і моралі. Аксіологічний вимір політичного життя
втілюється в повсякденній необхідності робити вибір
між цінностями й нести відповідальність за цей нього.
Саме розуміння важливості й невідворотності цього
процесу максимально раціоналізує вибір, пом’якшуючи
його складність і драматичність. Принципово важливим
є і здатність людей адекватно ставитися й розуміти
вибір інших, незважаючи на відмінності, що свідчить
про розвиненість суспільства, його здатності до
діалогу. Етизація політики – один з трьох основних
шляхів розв’язання моральної дилеми в політиці, проте
сама проблема актуальності застосування моральних
критеріїв до політики залишається невирішеною, що
свідчить про перспективи подальших наукових розвідок
у цьому напрямку.
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Ethization of politics as a way of resolving contradictions between
politics and morality in the Isaiah Berlin’s conception
The article analyzes the essence of the ethization of politics exenplified by the
Isaiah Berlin’s conception of value pluralism. It also includes information about ways
of resolving conflicts between politics and morality through the recognition of the need
to make a rational choice between values. Interdependence of politics and morality is,
in Isaiah Berlin’s view, the obvious thing and requires analysis in order to resolve all
possible contradictions. So, there are many different moral principles and values in
the world, but in any case their amount is limited because a person’s world is able to
perceive and understand all of them, otherwise they can’t be called human. And the
only way that is able to mitigate the situation of choice – is a way of setting priorities,
which should include the rejection of extreme positions.
Keywords: politics, morality, moral dilemma in politics, ethization of politics,
Isaiah Berlin.
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Велика Британія
як «міст» між «двома Заходами»:
дві різні гри Тоні Блера
Стаття присвячена актуальному питанню політики блеризму, а саме
взаємовідносинам Великої Британії зі Сполученими Штатами Америки і
Європейським Союзом. Автор ставить за мету охарактеризувати особливості
побудови євро–атлантичного вектору зовнішньої політики Великої Британії
в період роботи урядів Тоні Блера. Задля досягнення поставленої
мети було використано комплекс загальнонаукових та спеціальних
методів, серед яких особливе значення мали порівняльний, типологічний
та системний. В статті особливі британо–американські відносини
розглядаються як ідеалістичні, через доволі потужний позитивний імідж
США у світосприйнятті політика, який було сформовано задовго до початку
роботи в уряді. Відносини із ЄС розглядаються як реал політика у зв’язку із
ситуативністю в процесі розбудови співробітництва із Союзом. Також в
статті демонструються механізми, за допомогою яких політик намагається
поєднати дані вектори співробітництва в межах однієї ідеологічної і
практичної площини.
Ключові слова: Тоні Блер, особливі британо–американські відносини, ЄС,
«трансатлантичний міст».

Проблема співвідношення атлантичного і європейсь
кого векторів зовнішньої політики Великої Британії й до
сьогодні залишається однією з ключових дилем культури
стратегічного мислення держави, починаючи з періоду
формування біполярної системи міжнародних відносин.
Дану проблему концептуально було вперше окреслено
Вінстоном Черчілем в «концепції трьох кіл впливу» і
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практично інкорпоровано у зовнішньополітичний курс
держави в рамках тетчеризму, де Маргарет Тетчер
спробувала збалансувати ці вектори політики.
Прихід до влади Нових лейбористів ознаменував
собою формування нового підходу до розбудови системи
стосунків в трикутнику Сполучені Штати – Велика
Британія – Європейський Союз. З одного боку, майже
одразу після отримання посади, Тоні Блер підписує
Амстердамську Угоду, яку відмовився підписувати
його попередник Джон Мейджор, чим засвідчив свою
прихильність до поглиблення співробітництва в межах
європейського вектору політики. З іншого боку, намір до
співпраці ускладняється розбіжністю щодо подолання
євроскептецизму в середині Лейбористської партії. До
того ж, «війна з тероризмом» і необхідність захисту
ліберальних цінностей робить актуальним розвиток
британо–американського вектору співробітництва і
атлантичної спільноти.
В академічному середовищі стосовно розвитку
британо–американських відносин сформувалися два
основних підходи: послідовники і скептики. Скептики
британо–американських відносин, аналізуючи витоки
атлантизму, прив’язують його появу до початку
холодної війни. Тим самим вони аргументують
те, що особливі британо–американські відносини
повинні були зникнути із закінченням біполярного
протистояння [7]. Послідовники ж навпаки, говорять
про те, що ці відносини є невід’ємною частиною
політики обох держав і не повинні переглядатися з
часом. Аргументація такої позиції базується на спільній
англо–саксонській ідентичності, довготривалій історії
особистої двосторонньої дружби між американськими
президентами і британським прем’єрами, а також,
в більшості випадках, схожістю бачення подій що
відбуваються на міжнародні арені [9].
Проблематику взаємовідносин із європейською
спільнотою, зазвичай, розглядають в контексті
ситуативності в питаннях співпраці в рамках конкретних
завдань політики. У випадку із блеристськими урядами
ситуація ускладняється розрізненістю поглядів в
середині правлячої партії держави [12]. Дана проблема
визначається як ключова причина того, що роботу урядів
Т. Блера на європейському напрямку характеризують
як «період втрачених шансів і можливостей» [22].
Особливу увагу при вивченні європейської політики
Лондона дослідники приділяють питанням безпеки і
оборони, визначаючи зацікавленість у співробітництві
з цього напрямку в період першої каденції Т. Блера на
посаді, але спад його інтересу через участь у боротьбі з
терором [8].
Мета роботи – охарактеризувати особливості
побудови
євро–атлантичного
вектору
зовнішньої
політики Великої Британії в період роботи урядів Тоні
Блера.
Задля досягнення зазначеної мети було використано
комплекс загальнонаукових та спеціальних методів,
серед яких особливе значення мали порівняльний,
типологічний та системний. Перший і другий
дозволяють встановити сутність й особливості явища,
яке вивчається. Системний метод забезпечує розгляд
досліджуваного явища в якості цілісної системи, яка,
в свою чергу, є підсистемою блеристської моделі
зовнішньої політики.
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Як вже було зазначено, ідея «трансатлантичного
мосту» не є новою для британської політики і є одним
із проявів постколоніальної спадщини держави.
Починаючи з Маргарет Тетчер дана концепція мала
в своїй основі чотири основних елементи – це роль
посередника в відносинах між США і Європою; роль
одного з лідерів НАТО; особливі британо–американські
відносини; осмислення себе як європейської держави,
що є найбільш дискусійним питанням. Протягом
всього періоду існування даної концепції є доволі
багато протиріч в питаннях ідентичності і відмінності
поглядів щодо можливостей ліберального світоустрою.
Із розпадом біполярної системи відносин ситуація
ускладнилася тим, що Європейський Союз почав
демонструвати тенденцію до проведення власної
зовнішньополітичної лінії, а також неоднозначного
ставлення до втручання США у внутрішні справи
Союзу, засуджував методи боротьби Штатів і Британії за
відстоювання ліберальних цінностей, а також ставив під
сумнів місце США в системі ліберальних цінностей.
Скептики ідеї «трансатлантичного мосту» і
«особливих відносин», як її складової, говорять про
те, що зникнення радянської загрози знищіло найбільш
важливу – ідеологічну основу цих відносин. Напевно
для Т. Блера найбільш простим рішенням було б
оголосити про зникнення цих відносин, які на той
час вже стали невід’ємною частиною громадянського
уявлення про міжнародні відносини. Тим не менш,
формуючи модель зовнішньої політики Великої
Британії, Тоні Блер намагався не просто скорегувати вже
існуючі пріоритети, він намагався створити нову модель
зовнішньої політики на нових ідеологічних засад, з
новими ідеями і цінностями. Важливим елементом є те,
що в основу цих цінностей політик заклав, в тому числі,
власні загально–поведінкові і світоглядні імперативи.
Біограф Тоні Блера, Ентоні Селдон, стверджував,
що Сполучені Штати – це єдина країна в світі, яка мала
сильний вплив на формування світоглядної компоненти
Тоні Блера [21, c. 120]. Вперше майбутній прем’єр
відвідав США у 1986 році. У цьому році відбулося дві
його поїздки. Перша – в рамках візиту, метою якої було
лобіювання проти системи уніфікованих податків для
підприємців Британії, які працюють на території Штатів.
А друга – для вивчення досвіду управління економікою
держави [18, c. 128]. Саме ці поїздки, на думку
Е. Селдона, відкрили для Тоні Блера країну, яку він до
цього ледве знав [21, c. 120].
У 1988 році Т. Блер здійснив візит до США разом
із Гордоном Брауном для участі в Національному
з’їзді демократичної партії в Атланті, а у 1991 році
ще один, організований Філіпом Морісом, в рамках
якого вони виступали з промовами для економічної
спільноти в Нью–Йорку. Під час цих візитів Тоні Блеру
вдалося познайомитися із представником Британського
посольства в США Джонатоном Пауелом. Всі ці візити
дали нові поштовхи для розвитку Лейбористської
партії і певне розуміння щодо подальших можливостей
вистроювання політичної лінії. У 1993 році Дж. Пауел
організував Т. Блеру зустріч із представниками
Демократичної партії США. Серед результатів цієї
зустрічі можна виділити чотири ключові моменти.
Перший – пов’язаний із тим, що політику вдалося більш
чітко оформити свою ідею «соціального моралізму»
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[18, c. 195]. Другий результат – це тверда впевненість
в тому, що для того, щоб повернути до влади партію
Лейбористів, необхідно відпустити старі правила і
вибудувати чітку політичну стратегію і наполегливо
йти відповідно до неї [21, c. 123]. І певним доказом
успішності вибраної стратегії слугувала перемога Біла
Клінтона на виборах 1992 року. Третій – це висновок
про неприпустимість злочинності і насильства, який,
до речі, доволі вдало було застосовано в часи, коли
Т. Блер обіймав посаду Міністра внутрішніх справ
у тіньовому кабінеті. Четвертий висновок полягає
в розумінні необхідності використання «емоційно–
забарвлених понять і термінів» за прикладом, як це
робили в Демократичній партії США. Білл Клінтон
характеризував Тоні Блера як молодого, красномовного
і переконливого лідера, з яким він поділяв багато
переконань і поглядів і який мав потенціал щоб стати
визначним лідером Великої Британії і Європи [4, c. 756].
У науковому співтоваристві сьогодні існує думка
щодо
трансформації
інституту
прем’єр–міністра
Великої Британії. Мова йде про фактичну консолідацію
всіх важелів для формування порядку денного, а
також прийняття рішень в особі прем’єра держави
[13]. Разом з тим, дехто з авторів порівнює стиль
керівництва Тоні Блера і Джорджа Буша із системою
керівництва Нацистської Німеччини говорячи про ряд
особливостей, які вперше були впровадженні в ті роки,
а саме: медіа контроль висвітлення подій; скрупульозне
конструювання тих образів, які надаються громадянам
держави і міжнародному співтовариству; месіанська
риторика, яка базується на досягнені певної високої
мети в діяльності тощо [14]. Такого роду трактування
є доволі суперечливими, але можна погодитися з
тим, що в основу своєї моделі керівництва державою
Тоні Блер заклав досвід вирішення оперативних
задач виконавчим офісом президента Сполучених
Штатів [21, c. 126], який було представлено у вигляді
інституту «спеціальних радників». В даному контексті
можна говорити про зміцнення не лише відносин між
лідерами держав, а про певну спробу зблизити нації.
Тоні Блер постійно демонстрував свою прихильність
американським президентам, які в свою чергу також
підкреслювали важливість розвитку відносин, особливо
на рівні міжособистісних відносин. Біл Клінтон в своїй
промові присвяченій офіційному візиту вже прем’єр–
міністра Тоні Блера до США говорив про важливість
тієї підтримки, яка була зі сторони Тоні Блера [4, c. 778].
Певну близькість до Сполучених Штатів демонструвала
і дружина Т. Блера Шері Блер, яка мала доволі тісні
взаємини із Хіларі Клінтон [2, c. 200].
Такого роду зв’язки дозволили зберегти тісні
відносини між державами після перемоги на виборах
в Штатах Джорджа Буша, оскільки лінія політики
нового президента кардинальним чином відрізнялася
від політики, яку проводив Б. Клінтон. Не зважаючи на
це, Тоні Блер зберіг свій вектор співробітництва в сфері
підтримання миру і безпеки. Разом із Дж. Бушем вони
працювали над проблемами Північної Ірландії, Косово,
Іраку. Свого часу Маргарет Тетчер наголошувала на
виключній необхідності підтримувати Сполучені Штати
і їх президента [6, c. 14] і певною мірою пишалася
Тоні Блером за його підтримку Америці в операціях в
Афганістані і Іраку [21, c. 450].
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Варто відзначити той факт, що концептуальні засади
зовнішньополітичних курсів Тоні Блера і Біла Клінтона
можна віднести до спільної ідеологічної традиції, а
реформаторські ідеї Б. Клінтона, як вже відмічалося
раніше, стали елементом глибокого переосмислення і
трансформації Нових лейбористів у Британії.
Що стосується Європи, то питання співпраці із кон
тинентальною частиною Союзу розділяло Лейбористів
протягом більшої частини останніх 70 років. На відміну
від Консерваторів, які майже завжди підтримували
інтеграцію, лейбористи висловлювали певні вагання
щодо даного питання. Наприклад, прем’єр–міністр
Клемент Еттлі не говорив про необхідність поглиблення
взаємовідносин із Європою, а його Канцлер Казна
чейства Хью Гейтскелл говорив про те, що у випадку
вступу до Єдиного ринку держава втратить сторіччя
своєї історії [1]. Поштовх до повернення в сторону
Європи Лейбористів був наданий після обрання на
посаду лідера партії Джона Сміта, а після його смерті
розвинуті Тоні Блером, Гордоном Брауном і Пітером
Мендельсоном. Варто відзначити те, що з початку
Т. Блер не демонстрував явної симпатії до посилення
цього вектору.
В одній із промов міністр закордонних справ
Британії Робін Кук наголосив на необхідності розвитку
і поглиблення взаємовідносин із континентальною
Європою, оскільки зміцнення цих відносин було одним
із ключових аспектів партійної платформи Нових
лейбористів [5, c. 169]. Пріоритетні напрями британської
європейської політики можна звести до наступних:
– максимальна активність в процесі вирішення
проблем Союзу;
– підсилення ролі трансатлантичного альянсу;
– ефективна національна оборона;
– свобода торгівлі;
– свобода в проведені міграційної політики;
– спільні зусилля в протидії глобальним викликам і
загрозам.
Всі ці пріоритети (окрім останнього) вже були
застосовані попередніми урядами консервативної партії.
Але нові лейбористи спробували змінити їх змістовне
наповнення, перетворивши з «гасел» на стратегічні
пріоритети, з метою подолання євро скептицизму як в
середині Британії, так і в Європейському Союзі.
В першу чергу варто згадати той факт, що Тоні Блер
намагався сконцентрувати формування європейської
політики у власних руках, оскільки обидва міністри
закордонних справ урядів Тоні Блера: Робін Кук і Джек
Строу не підтримували ідею європеїзації Британії. В
період з 1997 року по 2007 рік в державі змінилося вісім
міністрів з питань Європи, що не дозволило будь–кому
з них зробити вагомий внесок в розвиток європейської
політики держави.
На початку своєї роботи в якості прем’єр–міністра,
Тоні Блер наголошував на виключній необхідності для
Великої Британії зайняти одне з лідируючих місць в
Європі у випадку, якщо держава має жагу до більш
якісного міжнародного впливу [19, c. 130]. Британський
істеблішмент відчував необхідність зміцнення своїх
позицій на континенті в умовах підсилення ЄС як
глобального центру сили. ЄС розглядався Тоні Блером
як рівний Лондону і його американському партнеру
союзник. Тому Тоні Блером було підтримано позицію
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Жака Ширака щодо необхідності створення окремих,
незалежних від США збройних сил, які б мали
регіональну зону відповідальності. В цілому можна
говорити про те, що на відміну від відносин із США, які
базувалися на міжособистісних зв’язках, певній схожості
в поглядах і підходах, відносини із ЄС мали досить
прагматичний характер і не повинні були будуватися
лише відповідно до історичної пам’яті і усталених
традицій [18, c. 84]. Саме тому політик намагався
надати новий поштовх відносинам. Європейськими
лідерами перемога Т. Блера була сприйнята доволі
позитивно [21, c. 320], а тому Британія мала надію на
розвиток двостороннього співробітництва між Т. Блером
і президентом Франції Жаком Шираком і канцлером
Німеччини Гельмутом Колєм. На практиці Тоні Блер не
хотів відмовлятися від сильних британо–американських
відносин. Він мав тверду впевненість в тому, що
Британія зможе мати сильні позиції по обидва боки
Атлантики [20, c. 62], а також допомогти Сполученим
Штатам і Європі більш плідно співпрацювати і
досягти кращого взаєморозуміння [10, c. 15]. Після
Косівської кризи політик твердо вірив в те, що
плідні взаємовідносини в трикутнику США – Велика
Британія – ЄС дозволять підтримувати стабільність
ліберального світу [3]. Робін Кук наголошував на тому,
що поразка Слободана Мілошевича була результатом
тісних стосунків між Лондоном і Вашингтоном. Без
цих відносин вирішення косівської кризи не було б
можливим. Можна говорити про те, що це був період,
коли Британія дійсно довела свою цінність у якості
зв’язуючої ланки трансатлантичної спільноти [5, c. 103].
Політика Тоні Блера по відношенню до Європи
будувалася відповідно ідеї про «втрачений шанс
Британії» в контексті європейського лідерства і подо
лання настроїв євроскептецизму серед представників
британського істеблішменту. В певному сенсі «проєвро
пейскість» Т. Блера була противагою європейського
скептицизму попередників політика. З іншого боку, бути
разом із Європою означало бути частиною Західного
світу.
Як і колеги з консервативної партії, Лейбористи були
віддані пріоритету національного суверенітету в сферах
оподаткування, оборони і безпеки, а також міграційної
політики [16]. Під час виступу в Варшаві Тоні Блер
підтвердив своє рішення до розширення ЄС в контексті
необхідності цієї дії в першу чергу для держав, що
приєднаються. І найбільш важливим елементом в
даному контексті є те, що протягом всього періоду
діяльності в якості прем’єр–міністра Тоні Блер говорив
про Європу як про «супер силу», а не «супер державу».
Маніфест Нових лейбористів 1997 року наголошував
на тому, що Британія буде відстоювати необхідність
проведення реформ в Європі [16]. Документ повинен
був продемонструвати більш конструктивний підхід
Уряду лейбористів в порівнянні з попередниками. Не
дивлячись на доволі швидке підписання Амстердамської
Угоди, європейські політики скептично говорили про
зміну британського ставлення до ЄС. Міністр з питань
ЄС Нідерландів Мічіель Патіжн говорив про те, що
Уряд Лейбористів досі боїться вийти із тіні М. Тетчер,
його колега із Німеччини Вернер Хойер що поліпшення
клімату у відносинах із Британією є, але досі не
зрозуміла форма цих відносин [17, c. 396].
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В своїй політиці Тоні Блер намагався перенести
ідею двосторонніх особистісних взаємовідносин із
США на політику, яка проводилася по відношенню
до ЄС. Ідея полягла в тому, що у 1998 році Тоні Блер
закликав усіх членів свого Уряду, Парламенту держави
і високопоставлених державних службовців розпочати
налагодження контактів із своїми візаві в державах
Європейського Союзу, що повинно було надати
стратегічні переваги в процесі лобіювання рішень.
Підписавши Ельзаську Угоду 1963 року Франція і
Німеччина закріпили двостороннє співробітництво, яке
є одним із ключових елементів фундаменту, на якому
тримається структура ЄС. Вступивши в ЄЕС у 1973 році
Велика Британія намагалася стати третім повноправним
членом серед країн–лідерів Союзу. Але, традиційно,
Франція і Німеччина намагалися стримувати лідерські
настрої Британії. З приходом до влади Тоні Блера в
Британії і Герхарда Шредера в Німеччині з’явилася
вірогідність зближення двох держав, особливо на фоні
доволі «прохолодних» відносин останнього із Жаком
Шираком. Тим не менше, через певні розбіжності
в принципах впровадження політики у Тоні Блера
і Канцлера Німеччини, лівоцентристська політика
«третього шляху» не отримала підтримки в Німеччині
і була замінена традиційними ліво–центристським
соціально–економічними переконаннями. В цілому
лідерам Франції і Німеччини вдалося знайти спільну
мову і продовжити традиційну для держав роботу в
рамках ЄС і співпрацю із Тоні Блером. У 2003 році
три держави зустрілися для того, щоб обговорити
питання конституційного договору, а також ініціативи
щодо європейської політики оборони, в рамках яких
Ж. Ширак запропонував створити «ініціативну групу»,
яка б слугувала ядром нових інтеграційних процесів.
Тоні Блер назвав цю ініціативу гарним шансом для
розвитку співробітництва не лише в рамках відносин
Берлін – Лондон – Париж, а й для Європи в цілому
[11]. Така позиція британського прем’єра йшла в розріз
політиці колег, так як Ж. Ширак наголошував на тому,
що жодна з держав не має наміру домінувати над
іншими [11]. Через це держави відкинули можливість
відкритості відносин для Великої Британії.
Не дивлячись на певні успіхи в Сент–Мало
можна сказати, що в цілому державі було притаманне
ситуативне співробітництво з державами–членами
ЄС замість планомірного розвитку співробітництва із
Німеччиною і Францією. Скептики політики Т. Блера
допускають той факт, що Британія шукала не надійних
союзників у Європі, а намагалася виокремити ті
питання, в яких можна було проявляти ініціативу і
займати провідне місце. Певним доказом такої тези є
діяльність Британії на передодні саміту в Лісабоні і
його співпраця із представниками Іспанії і Португалії
в процесі розробки порядку денного і концентрація
уваги роботи саміту більшою мірою на питаннях
економіки. Результатом стала нова стратегія ЄС, яка
була спрямована на посилення конкурентоспроможності
і динаміки розвитку економіки Союзу [15]. Успіху
просування Лісабонських домовленостей сприяли
особистісні взаємовідносини із європейськими колегами,
незалежно від їх політичних вподобань. Цей факт, в
тому числі, був свідченням прагматичності в підході
Тоні Блера щодо Європи, оскільки для просування ідей
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«третього шляху» були вибрані доволі специфічні за
політичними поглядами лідери: зв’язка Азнар, Блер,
Берлусконі і друга зв’язка Азнар, Блер і Ширак.
Проблема співвідношення європейського і атлан
тичного векторів зовнішньої політики і, в першу чергу,
питання ідеологічної приналежності до будь–якої
із спільнот, є одним із елементів постколоніальної
спадщини Великої Британії і тим питанням, яке
протягом багатьох десятиріч виступає тригерною зоною
зовнішньої політики Королівства. Період роботи
урядів Тоні Блера можна назвати періодом підсилення
співробітництва в межах цього напряму політики,
відходу від політики євро скептицизму і збільшення ролі
особливих британо–американських відносин. Ідеоло
гічно дане співробітництво базувалося на ідеї «Британія
як «трансатлантичний міст» (або посередник) між дома
Заходами». Проте, практичне наповнення зовнішньої
політики будувалося на двох «опорах»: беззаперечна
симпатія Тоні Блера до Сполучених Штатів, доволі
тривала історія двосторонніх взаємовідносин із клю
човими представниками американської політичної
еліти, а також наявність спільної ідеологічної традиції
зовнішньої політики в США і Британії з одного боку, і
власне переконання політика в необхідності розбудови
«сильної Британії в сильній Європі» з іншого. Прем’єр–
міністром було зроблено спробу подолати ідеологічну
кризу наповнення поняття «трансатлантичного мосту»
шляхом персоніфікації євро–атлантичного вектору
співробітництва держави і реал політики по відношенню
до ЄС, при цьому зберігаючи «традицію» британо–
американських особливих відносин, а також суверенітет
і достатню самостійність по відношенню до дій у
Європі.
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Great Britain as the «Bridge» between The «Two Wests»:
two different games of Tony Blair
The present article is devoted to the problem of the Great Britain cooperation
with United States of America and European Union. The aim of the article is to
characterize the features of Euro–Atlantic vector of cooperation construction process
during the working period of Tony Blair’s governments. In the article the author
uses a complex of general scientific and specific methods. There are: comparative,
typological and systemic. The author presents special British–American relations as
idealistic because of the rather powerful positive image of the US in the Tony Blair’s
worldview system which was formed long before the work as the Prime–minister.
The cooperation with the EU is demonstrated as the «realpolitik» because of the
situational work of the GB governments with the organization. Also, the article shows
the mechanisms by which Tony Blair tried to combine these vectors of cooperation
within one ideological and practical line.
Keywords: Tony Blair, special British–American relations, EU, «transatlantic
bridge».
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Характерні особливості
сучасного стану безпеки
в Середземноморському регіоні
Метою даної статті – є визначення характерних особливостей сучасного
стану безпеки в Середземноморському регіоні. Під час написання статті,
автором були використані наступні методи: аналіз, синтез, порівняння,
індукція, дедукція. Основні одержані висновки полягають в наступному:
характерні особливості сучасного стану безпеки в Середземноморському регіоні
проявляються у розвитку співробітництва з такими провідними безпековими
організаціями, як НАТО, ОБСЄ та ООН; НАТО забезпечує безпеку воєнними
засобами, а також проводить постійні консультації із представниками країн
регіону з метою розробки різних програм, ініціатив та планів дій як воєнного,
так і невоєнного характеру; ОБСЄ надає перевагу політичним та гуманітарним
інструментам, які націлені на боротьбу з тероризмом, екстремізмом,
релігійним переслідуванням, геноцидом та іншими проявами порушення прав
людини; ООН, більшою мірою, долучена до проблематики нелегальної міграції,
яка теж негативним чином впливає на безпековий стан Середземноморського
регіону.
Ключові слова: Середземноморський регіон, безпека, виклики, загрози,
НАТО, ОБСЄ, ООН.

Основною проблемою, яку досліджує автор в даній
статті, – є аналіз та визначення специфіки сучасного
стану безпеки в Середземноморському регіоні. Такими,
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які раніше не були достатнім чином обґрунтовані,
видаються наступні аспекти: аналіз найбільш актуальних
сучасних проблем, які становлять загрозу безпековому
клімату в регіоні; сучасний стан «кіпрської проблеми»
та її вплив на безпекову ситуацію в регіоні, дослідження
ситуації на Близькому Сході, визначення ролі НАТО,
ОБСЄ та ООН в процесах забезпечення безпеки в
Середземноморському регіоні.
В статті автором були використані офіційні доку
менти, матеріали зарубіжних ЗМІ, а також офіційного
сайту Організації Північноатлантичного договору, що
дозволило більш детально розібратись у специфіці
досліджуваної проблематики.
Метою даної статті – є визначення характерних
особливостей сучасного стану безпеки в Середземно
морському регіоні.
Середземноморський регіон завжди був і зали
шається одним із найбільш стратегічних осередків
у світі, де відбуваються ключові реформаційні та
інноваційні процеси. З огляду на це, питання безпеки
займають в ньому важливе місце і належать до найбільш
обговорюваних. Традиційними для цього регіону є
внутрішнє багатостороннє співробітництво в галузі
безпеки, яке стосується проблематики забезпечення
захищеності національних інтересів країн від сучасних
регіональних та глобальних викликів та загроз. Не менш
важливим є співробітництво з такими безпековими
організаціями, як НАТО, ОБСЄ, ООН та інші. Отже,
сфера безпеки постає в якості невід’ємної складової
подальшого розвитку Середземноморського регіону.
Серед найбільш актуальних проблем, які ста
новлять загрозу безпековому клімату в регіоні,
можна виділити наступні: зростаючі диспропорції в
соціально–економічному розвитку із витікаючими з
цього наслідками, небезпека розповсюдження зброї
масового знищення та засобів його доставки, агресивний
націоналізм та екстремізм, незаконний обіг наркотиків,
міжнародний тероризм та ін. Всі вони в своїй сукупності
безпосередньо впливають на стан безпеки і спонукають
до вироблення сучасних підходів та методів протидії
ним.
Ситуація в Середземномор’ї, а також процеси,
які тут відбуваються, здійснюють вплив на загальн
оєвропейську безпеку і багато в чому обумовлюють
стабільність або дестабілізацію на європейському
просторі. Наявність існуючих проблем потребує більшої
активізації колективних дій всіх країн регіону, які
спрямовані на боротьбу із викликами та загрозами.
Не менш важливим є питання неврегульованості
регіональних конфліктів, насамперед на Кіпрі та
Близькому Сході, що свідчить про те, що поки немає
підстав говорити про реальний прогрес у переговорному
процесі.
Сучасний стан «кіпрського питання» можна охарак
теризувати як «підвішений»: кіпрська та турецька
сторони поки що не дійшли спільної згоди щодо
цілісності острова та зняття антагоністичних бар’єрів.
Після завершення міжнародної конференції по Кіпру
28 червня 2017 р. в Кран–Монтані (Швейцарія)
офіційний представник уряду Кіпру Н. Хрістодулідіс
заявив, що під час конференції спроба дійти згоди
не дала результатів, тому що турецька сторона
продовжує наполягати на збереженні режиму гарантій,
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права Туреччини на інтервенції на Кіпрі, а також на
перебуванні турецьких військ на Кіпрі [1]. В разі того,
якщо і надалі турецька сторона буде обстоювати свої
позиції і не виявлятиме бажання йти на компроміс із
кіпрськими представниками, вирішення проблеми може
не тільки затягнутись, але і призвести до посилення
конфронтації між двома сторонами, що, в свою чергу,
буде мати негативний вплив на безпекову ситуацію.
Важливим в цьому питанні є активне залучення ООН та
інших безпекових організацій до процесу врегулювання.
Це може не тільки пришвидшити переговорний
процес, але і допомогти знайти альтернативні варіанти
розв’язання проблеми.
Що стосується ситуації на Близькому Сході, то тут
викликів і загроз набагато більше, ніж у попередньому
випадку, а відтак – і більше напруженості та небезпек.
Триваюча війна в Сирії, міжнародний тероризм,
активні дії з боку ІДІЛ, нелегальна торгівля зброєю,
поширення зброї масового ураження та наявність ряду
інших обставин негативно впливають на стан безпеки
в Середземноморському регіоні. З метою запобігання
та протидії цим загрозам, середземноморські країни
долучаються до процесів під егідою НАТО та ООН,
які спрямовані на боротьбу із негативними проявами,
а також докладають активних зусиль по консолідації
внутрішньорегіонального потенціалу з метою недопу
щення негативних проявів від вищезгаданих небезпек.
Окремо слід зосередити увагу на співробітництві
країн Середземноморського регіону із НАТО та ОБСЄ,
які докладають активних зусиль по підтримці надійного
стану безпеки.
На сьогоднішній день осередок концентрації
зусиль за участі НАТО формується на Близькому
Сході, де Альянс розвиває тісні партнерські відносини
з країнами Середземномор’я та Близького Сходу,
базуючись на двох проектах – Стамбульській ініціативі
та
Середземноморському
діалозі.
Стамбульська
ініціатива про співробітництво, яка була заснована
в 2004 р., спрямована на сприяння довгостроковій
безпеці в світі і в регіоні і пропонує країнам великого
близькосхідного
регіону
практичне
двостороннє
співробітництво з НАТО в сфері безпеки [2]. Цей
формат співпраці надає можливість на основі існуючої
ситуації в Середземноморському регіоні розробляти нові
механізми, підходи та методи підвищення рівня безпеки,
а також винаходити альтернативні засоби колективної
боротьби із реальними та потенційними викликами і
загрозами. В перспективі це може позитивним чином
позначитись на стані безпеки в регіоні та знизити
негативний вплив ризиків на життєво важливі сфери.
Середземноморський діалог було розпочато в 1994 р.
і спрямовано на формування та розвиток тісного зв’язку
між безпекою в Європі та безпекою і стабільністю в
Середземноморському регіоні [2]. На сьогоднішній
день учасниками Діалогу є: Алжир, Єгипет, Ізраїль,
Йорданія, Мавританія, Марокко та Туніс. Якщо
проаналізувати стан безпеки в цих країнах, то можна
побачити, що кожна з них в більшій або меншій мірі
піддана впливу негативних внутрішніх та зовнішніх
чинників. Одним із найбільш обговорюваних питань
в сфері безпеки серед вищезгаданих країн є питання
недопущення ескалації дій в Лівії. 5 червня 2017 р.
голови МЗС Алжиру, Єгипту та Тунісу провели зустріч
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та обговорили ситуацію в Лівії. В опублікованій
підсумковій спільній заяві зазначено, що всі лівійські
сторони повинні виконати досягнуту в 2015 р. політичну
угоду та врегулювати спірні питання шляхом діалогу та
політичним шляхом [3]. Така заява є зрозумілою, адже
враховуючи сучасний високий ступінь динамічності
розвитку конфліктних процесів, неврегульованість
даної проблеми може швидко перерости у відкритий
конфлікт, а його межі можуть поширитись на інші
середземноморські країни. З огляду на таку потенційну
небезпеку,
країни–учасниці
Середземноморського
діалогу сьогодні продовжують вести стратегічне
співробітництво із представниками лівійської влади, яке
спрямоване на мирне політичне врегулювання.
На сьогоднішній день до зміцнення безпекового
клімату в Середземноморському регіоні активно
долучається і Організація з безпеки та співробітництва
в Європі. Вона постійно проводить різного роду
зібрання, під час яких відбувається не лише дискусія
щодо найбільш актуальних проблем безпеки, але і
пропонуються різні варіанти практичного характеру,
які стосуються боротьби із сучасними викликами та
загрозами.
Так, наприклад, ОБСЄ активно закликає країни–
учасниці до закріплення результатів Середземноморської
конференції 2016 р. «Молодь країн на північ та південь
від Середземного моря: долаючи виклики безпеки і
розширюючи можливості» шляхом реалізації ініціатив,
спрямованих на залучення молоді і громадянського
суспільства до програм протидії насиллю, екстремізму;
до налагодження співробітництва відносно формування
безпечного та вільного майбутнього Лівії шляхом
підтримки зусиль по охороні кордонів та протидії
тероризму, укріплення політичної стабільності та
верховенства права через діалог, надання економічної
допомоги, вирішення питань, які пов’язані із
маршрутами міграції з лівійської території до регіону
ОБСЄ, і сприяння приєднанню Лівії в якості єдиної і
демократичної країни до Середземноморських партерів
по співробітництву [5].
Також Організація з безпеки та співробітництва в
Європі обстоює ідею про те, щоб офіційно визнати,
що екстремістські угруповання на кордонах ОБСЄ
та Середземномор’я цілеспрямовано переслідують
релігійні та етнічні меншини, здійснюючи геноцид,
злочини проти людяності та воєнні злочини, і що такі
злочини викликають переміщення біженців до регіону
ОБСЄ.
Отже, ми можемо спостерігати, що ця організація
також робить свій значний внесок у процес підтримки
стабільності та безпеки в Середземноморському регіоні,
використовуючи при цьому всі наявні у неї інструменти,
механізми, підходи та засоби.
Ще одним форматом співробітництва, який
охоплює в тому числі і питання безпеки, – є Євро–
середземноморське партнерство, яке було започатковане
в 1995 р. і являє собою процес міждержавного
співробітництва, який було розпочато в рамках
барселонської євро–середземноморської засновничої
конференції міністрів закордонних справ [6]. Євро–
середземноморські угоди про асоціацію уклали між
собою Європейський Союз та 10 країн Південного та
Східного Середземномор’я: Алжир, Єгипет, Ізраїль,
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Йорданія, Ліван, Марокко, Сирія, Туніс та Туреччина, а
також Палестинська національна адміністрація. Статус
спостерігачів мають Ліга арабських держав, Союз
арабського Магрибу, Лівія, Албанія та Мавританія.
Угода містить три корзини: політичне співробітництво
та співробітництво в сфері безпеки, дотримання прав
людини та основних політичних свобод, соціальна та
культурна взаємодія.
На сьогоднішній день співробітництво в рамках
даного формату продовжує активно розвиватись,
набираючи поступово все нових і нових форм. І знову
ми можемо бачити, що такі країни, як Алжир, Єгипет,
Ізраїль, Йорданія, Мавританія, Марокко та Туніс
активно залучені до співпраці. Це є свідченням того,
що їх присутність у кожному з вищезгаданих форматів
віддзеркалює прагнення до забезпечення стабільності,
миру та безпеки в Середземноморському регіоні.
Слід зазначити, що і Організація Об’єднаних
Націй долучається до безпекової проблематики
Середземноморського регіону. Одним із найбільш
актуальних питань є міграція населення із зон конф
ліктів в Африці та Близького Сходу до середземно
морських країн. За даними Організації станом на 23
червня 2017 р. такими, що померли або зникли без вісти
вважаються 2108 осіб, з яких 2011 загинули у морі між
Лівією та Італією, прямуючи до середземноморських
країн [7]. Це питання постійно знаходиться під
моніторингом ООН, але, нажаль, поки що зупинити
нелегальні потоки мігрантів не вдається. Це, в свою
чергу, призводить до продовження присутності
дестабілізаційних чинників в соціальній та гуманітарній
сферах в ряді середземноморських країн, особливо тих,
до яких в першу чергу прибувають мігранти (Італія,
Греція, Франція та інші).
Висновки. Підсумовуючи вищенаведене можна
зробити висновок про те, що характерні особливості
сучасного стану безпеки в Середземноморському
регіоні проявляються у розвитку співробітництва з
такими провідними безпековими організаціями, як
НАТО, ОБСЄ та ООН. Ця співпраця дозволяє не тільки
розбудовувати нові підходи та методи забезпечення
безпеки в регіоні, але і надає можливість поєднувати на
колективній основі регіональний та міжнародний вимір
конструктивного стратегічного діалогу.
НАТО забезпечує безпеку в Середземноморському
регіоні воєнними засобами, а також проводить
постійні консультації із представниками країн регіону
з метою розробки різних програм, ініціатив та планів
дій як воєнного, так і невоєнного характеру, які
спрямовані на боротьбу із сучасними викликами і
загрозами. Ключовими форматами співробітництва –
є Стамбульська ініціатива та Середземноморський
діалог, які спрямовані на підвищення рівня захищеності
національних інтересів середземноморських країн, а
також надають можливість постійно аналізувати поточну
ситуацію і розробляти відповідні рішення.
ОБСЄ надає перевагу політичним та гуманітарним
інструментам, які націлені на боротьбу з тероризмом,
екстремізмом, релігійним переслідуванням, геноцидом
та іншими проявами порушення прав людини. У
зв’язку із цим, ОБСЄ пропонує Середземноморським
партнерам по співробітництву прагнути до більш
активної взаємодії із інститутами Організації, зокрема
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з Бюро з демократичних інститутів і прав людини з
метою використання їх досвіду в галузі формування
політичних інститутів і процесів, а також забезпечення
прав людини, громадянських прав та основних свобод.
ООН, більшою мірою, долучена до проблематики
нелегальної міграції, яка теж негативним чином впливає
на безпековий стан Середземноморського регіону.
Вживаючи відповідних заходів, Організація Об’єднаних
Націй намагається запроваджувати нові практичні
ініціативи та проекти, які спрямовані на забезпечення
надійного клімату безпеки.
Подальше дослідження даної проблематики сприя
тиме її глибшому розумінню, а також дозволить
поділити загальну проблему на окремі складові для
більш детального вивчення. Позитивним видається
проведення ґрунтовного аналізу безпекового співробіт
ництва країн Близького Сходу в контексті боротьби
з тероризмом. Не менш важливим є проведення
дослідження практичної участі НАТО, ОБСЄ та ООН в
без пекових процесах Середземноморського регіону.
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Characteristic features of the current state of security
in the Mediterranean region
The purpose of this article is to identify the characteristics of the current state of
security in the Mediterranean region. During writing, the author used the following
methods: analysis, synthesis, comparison, induction, deduction. The main obtained
conclusions are as follows: the characteristic features of the current security situation
in the Mediterranean region are manifested in the development of cooperation with
such leading security organizations as NATO, OSCE and UN; NATO provides security
with military means, and also holds regular consultations with representatives of the
countries of the region with the aim to developing various programs, initiatives and
plans of action, both military and non–military; OSCE gives preference to political
and humanitarian instruments that are aimed at combating terrorism, extremism,
religious persecution, genocide and other manifestations of human rights violations;
UN, to a greater extent, is involved in the problem of illegal migration, which also has
a negative impact on the security status of the Mediterranean region.
Keywords: The Mediterranean region, security, challenges, threats, NATO,
OSCE, UN.
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Антитерористична операція США в Афганістані:
військово–політичні аспекти підготовки
Представлено аналіз планування США першого етапу війни з тероризмом,
який відбувся по втручанню в Афганістан після терактів 11 вересня 2001 року.
Стаття акцентує увагу на отриманні США необхідних для здійснення операції
прав прольоту і базування військ США і НАТО в країнах Перської затоки і
Центральної Азії, використання російського фактора і отримання підтримки
Пакистану.
Ключові слова: Афганістан, США, «Непохитна свобода», НАТО,
«Талібан», «Аль–Каїда», геополітика, зовнішня політика США, Центральна
Азія.

Особливу роль в афганській кампанії треба було
зіграти Пакистану. Вашингтон розумів, що досягти
успіхів в Афганістані неможливо буде без підтримки
Пакистану.
США підготували список вимог до Пакистану,
що складався з 7 пунктів: припинення операцій
«Аль–Каїди» на пакистанському кордоні; надання
американській авіації права здійснювати таємні
перельоти через територію Пакистану і таємно сідати
на пакистанських аеродромах; надання США доступу
до пакистанських військових баз; надання США
розвідувальної та імміграційної інформації; повне
припинення поставок пального «Талібану»; засудження
нападів 11 вересня і «припинення всіх внутрішніх
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виразів підтримки тероризму проти США, їх друзів
або союзників». І заключна вимога, яка, як визнав
державний секретар Колін Пауел у розмові із своїм
заступником Річардом Армітеджем, звучала дуже спірно:
«Якщо з’явиться підтвердження наявності мережі
Усами бін Ладена та Аль–Каїди в Афганістані і якщо
Афганістан і «Талібан» продовжать надавати йому
притулок, то Пакистан розірве дипломатичні відносини
з «Талібаном», припинить підтримку «Талібану» і
допоможе США ліквідувати Усаму бін Ладена та «Аль–
Каїду» [1].
Армітедж запросив керівника розвідки Пакистану
генерала Махмуда до Державного департаменту та
передав йому аркуш паперу з вимогами. Колін Пауелл
подзвонив президенту Первезу Мушаррафу та сказав,
що США потрібен хтось на їхньому фланзі, який бився
б разом з ними, та «відверто кажучи, американський
народ не зрозуміє, якщо Пакистан не буде в цій битві
з США». Мушарраф відповів, що Пакистан буде
підтримувати Сполучені Штати [2].
15 вересня президент Мушарраф зустрівся з послом
США в Пакистані В. Чемберлен та висунув зустрічні
вимоги. Він хотів, щоб США натиснули на Індію з
кашмірської проблеми і допомогли вирішити її на
користь Пакистану. Посол відмовила, пояснивши, що
зараз мова йде про терористів, які атакували Америку
на її території. 9 Мушарраф, зацікавлений використати
свою позицію для отримання переваг перед Індією,
також попросив, щоб американські літаки для своїх
операцій в Афганістані не використовували бази в
Індії, з чим Чемберлен погодилась. Зрештою, президент
Пакистану прийняв більшість вимог Сполучених
Штатів, відмовившись, проте, надати їм право на
перельоти над пакистанської територією і таємні
посадки на місцевих аеродромах і надати доступ до
більшої частини військово–морських баз і портів.
Сполучені Штати теж погодились з більшістю вимог
Мушаррафа: американські літаки не літатимуть над
пакистанськими ядерними об’єктами, Сполучені Штати
не будуть атакувати Афганістан з території Пакистану.
Сполучені Штати також обіцяли Пакистану надання
економічної допомоги та зняття санкцій.
Підтримка Мушаррафа стала найважливішим
фактором початкових успіхів США в Афганістані. Цей
крок пакистанського керівництва був сприйнятий в
Білому домі як знак рішучості Пакистану відмовитися
від підтримки мусульманських радикалів в регіоні.
Заохочуючи рішучість Мушаррафа, президент Буш
наказав підготувати пакет військової та фінансової
допомоги Пакистану.
Також у адміністрації Буша погодились, що
важливим для операції стане використання сил
Північного альянсу – об’єднання ряду польових
командирів північного Афганістану, який сформувався в
1996 р. для боротьби з «Талібаном».
До 11 вересня адміністрація Клінтона категорично
відмовлялася озброювати Північний альянс через
низку проблем. Більшість їх лідерів були бандитами,
правопорушниками та наркоторговцями. Крім того,
Росія та Іран, які фінансово підтримували Альянс, мали
сильний вплив на деяких воєначальників.
Але загроза з боку бін Ладена призвела до виправ
дання цих ризиків. Пол Вулфовіц, добре знайомий
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з досвідом СРСР в Афганістані в 80–х роках, був
стурбований тим, що американці можуть потрапити
в ту ж пастку. Він вважав, що злиття американських
і афганських військ зменшить рівень небезпеки для
американців [3].
У Вашингтоні також розуміли, що без викорис
тання російського фактора можливості США по
проведенню кампанії в Афганістані були б істотно
обмежені. З середини 1990–х років Росія здійснювала
підтримку військ Північного альянсу, прагнучи
уберегти південні кордони Центральної Азії від вторг
нення ісламістів.
22 вересня 2001 р. Дж. Буш звернувся до президента
Росії В. Путіна з проханням про підтримку дій США
в регіоні. Путін відповів, що Росія надасть США
дозвіл на проліт, але лише для гуманітарних цілей.
Також він сказав, що Росія не може відправити війська
до Афганістану, вірогідно, не бажаючи повторювати
катастрофу радянського втручання. Але Росія була
готова допомогти у здійсненні пошуково–рятувальних
операцій на півночі Афганістану.
Дж. Буш–мол. також запитав, чи зможе російський
президент скористатися своїм впливом на країни
Центральної Азії, щоб допомогти США отримати бази в
регіоні. Путін відповів, що «готовий розповісти головам
урядів держав Центральної Азії, що не має заперечень
проти ролі США у Центральній Азії, поки США ведуть
війну з терористами і не мають намірів закріпити
свою військову присутність на постійній основі». Він
сказав, що Росія буде робити більше для США, ніж її
традиційні союзники [4].
Це була значна та дивна поступка, оскільки
Центральна Азія – це традиційна зона інтересів Росії. Як
правило, Росія підозрювала приховані мотиви у будь–
якій присутності США в цьому регіоні. Але вірогідно,
що Путін побачив можливість поліпшити відносини
між США та Росією. «Холодна війна» закінчилася,
і національна безпека вже не була грою з нульовою
сумою. Здавалося, що Путін хотів перейти з розряду
ворогів до повного відчуття загальної безпеки.
Після терористичних актів 11 вересня 2001 р.
значення Центральної Азії в стратегічному плануванні
США і НАТО різко зросло, зокрема, у зв’язку з
розміщенням військових контингентів на території
ряду центральноазіатських держав. Так, після теракту
11 вересня 2001 року США відкрили військові бази в
Центральній Азії: «Ханабад» в Узбекистані, «Манас» – в
Киргизстані.
У державному департаменті США вважали, що
країни регіону із задоволенням зустрінуть появу
американських військ в Афганістані. За словами
колишнього посла США в Узбекистані Д. Пресела,
на початку нової афганської кампанії всі центрально
азіатські держави сподівались на тривалу присутність
Сполучених Штатів у регіоні, маючи на увазі дві мети:
ліквідацію джерела загроз в Афганістані і зменшення
залежності від Росії [5].
Курс на зближення США з Узбекистаном і Таджи
кистаном на початку 2000–х років розглядався
експертами, з одного боку, як частина стратегії
охоплення з півночі афгано–пакистанської зони неста
більності, а з іншого – як спроба зміцнити американську
присутність в Центральній Азії. Малі та середні країни
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Центральної Азії вчилися відстоювати свої інтереси,
граючи на протиріччях Росії та США.
Після подій 11 вересня 2001 року було прискорено
підготовлено нову редакцію Стратегії національної
безпеки США. Документ було оприлюднено 17 вересня
2002 р [6]. Саме в ньому були вперше зміщені
американські пріоритети в сфері безпеки. Новий
документ якісно відрізнявся від попередніх тим, що
він чітко окреслював позицію США з усіх найбільш
важливих проблем міжнародної політики, показував,
як Вашингтон має намір будувати свою політику
по відношенню до тих чи інших держав і регіонів,
давав досить повне уявлення про цілі, завдання, а
також методи їх досягнення. Вашингтон розробив
зовнішньополітичну програму, яка стосувалася не тільки
всієї системи міжнародних відносин і політики США
щодо великих держав, а й зачіпала тим чи іншим чином
Центральну Азію і Каспійський регіон.
У попередніх редакціях документу традиційно перше
місце в числі американських зовнішньополітичних
пріоритетів займала Латинська Америка. На другому
місці йшла Європа як центр протистояння з Радянським
Союзом, а після його розпаду – з Росією. На третьому
місці йшов Близький Схід – головний нафтоносний
регіон.
Однак в «Стратегії національної безпеки» 2002 року
вперше на перше місце було поставлено Євразію –
регіон ЦА і Афганістану. Адміністрація Буша–мол.
вирішила, що цей регіон стає центром світової політики
в XXI столітті і тут зосереджені виклики і можливості
для США в XXI столітті. На другому місці опинилася
Західна півкуля, а Європа була «відкинута» на третю
позицію в числі американських зовнішньополітичних
пріоритетів. Таку небачено швидку революцію аме
риканці провели в своїх концептуальних доктринах.
Даний документ ще більше продемонстрував намір
США активно брати участь в міжнародній політиці. Це
означало, що США визначили для себе роль провідної
держави в світі, яка, в силу своєї «безпрецедентною»
військової, політичної та економічної потужності,
повинна вести за собою всі інші держави і формувати
світовий порядок на свій розсуд.
Згідно з новою стратегією національної безпеки,
США повинні діяти більш масштабно, рішуче і, якщо
необхідно, самостійно для забезпечення національної
безпеки і захисту своїх інтересів по всьому світу. Для
досягнення своїх цілей США мали намір комбінувати
військові, політичні та економічні засоби.
Для центральноазіатських держав найважливішим
моментом «Стратегії» став твердий намір США не
залишати поза зоною свого стратегічного впливу
регіон Центральної Азії і Каспійського моря. Зокрема,
в шостому розділі стратегії говорилося про «зміцнення
енергетичної безпеки США» за рахунок поставок
енергоресурсів, в тому числі і з Центральної Азії та
Каспійського регіону.
Однак, незважаючи на заявлену декларацію про
енергетичну важливість цих регіонів для американської
економіки, очевидно, що США в середньостроковій
перспективі мали намір, в першу чергу, встановити і
посилити свою стратегічну присутність в Центральній
Азії, яка все більше ставала необхідним елементом
американської стратегії щодо Китаю, Росії, Південної
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Азії та Афганістану, а також Середнього і Близького
Сходу.
Звідси в цьому документі і в цілій серії документів
2002–2004 рр. з’явились важливі висновки. Перший –
Сполучені Штати повинні стати євразійської державою.
До цього моменту американці не відносились до
євразійства серйозно.
Другий висновок полягав у тому, що події в
Центральній Азії вимагають трансформації ролі
НАТО. Тоді, в 2002–2004 рр., американці чимало
говорили про те, що місія НАТО в Європі закінчена,
майбутнє військової місії альянсу – в Азії. І саме в Азії
Сполучені Штати повинні реалізовувати свої основні
зовнішньополітичні пріоритети.
В політиці США по відношенню до країн Цент
ральної Азії після терактів 11 вересня було два
основних наслідки. По–перше, боротьба з тероризмом,
яка уявляється як якісно інша загроза, була поставлена
на перше місце. По–друге, дещо змінились пріоритети
США в державах Центральної Азії: вперше на перший
план вийшов Узбекистан. Ці наслідки, звичайно,
взаємопов’язані, оскільки війна з глобальним теро
ризмом обумовила пріоритетність Узбекистану: держави,
яка розташована ближче до основних полів битв на
півдні. Крім того, Узбекистан прагнув грати самостійну
роль і з кінця 1990–х років скоротив свою участь в
інтеграційних процесах під егідою СНД [7]. Рівнинний
рельєф кордону між Узбекистаном і Афганістаном
дозволяв здійснювати вильоти союзницької авіації
з меншими витратами, ніж при базуванні авіації в
сусідньому Таджикистані. Крім того, Узбекистан і
Афганістан були пов’язані діючої автодорогою, що
дозволяло оперативно здійснювати постачання бази
Північного альянсу в Мазарі–Шаріфі на півночі
Афганістану.
Адміністрація Клінтона в основному була заці
кавлена e збереженні та укріпленні державного
суверенітету Узбекистану як в способі протидії
можливому посиленню Росії на центральноазіатському
напрямку і забезпеченні широкого доступу до її
нафторесурсів. Адміністрація же Буша–молодшого, на
доповнення до цього, розглядала центральноазіатські
країни в якості «прифронтових держав», як зручних
плацдармів для збройної боротьби з «Талібаном» та
«Аль–Каїдою» та ведення «глобальної війни з теро
ризмом».
Однак Ташкент не поспішав надавати свої
ресурси в розпорядження США. Узбекистан протягом
півтора тижнів давав ухильні відповіді на запити з
Вашингтона, бажаючи для початку переконатися в
серйозності намірів США. Для прискорення пере
говорів в Ташкент вилетів міністр оборони США
Д. Рамсфельд. 5 жовтня 2001 р. домовленість
з президентом Узбекистану І. Карімовим про
використання узбецького повітряного простору та
авіаційної бази в Ханабаді була досягнута. На спільній
прес–конференції Рамсфельд заявив: «Інтереси США
полягають в налагодженні довгострокових відносин
з Узбекистаном і не обмежуються тільки поточним
питанням» [8]. Це висловлювання справило сильне
враження на Карімова, який поспішив повідомити
про це присутнім журналістам. На запитання одного
з них, чи була заздалегідь поінформована про поточні
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домовленості Росія, Карімов послався на висловлювання
В. Путіна, зроблене в кінці вересня 2001 р. Однак з
його слів випливало, що прямих консультацій між
Росією і Узбекистаном з цього приводу не було. Справа
була в тому, що Росія не мала хороших стосунків з
Узбекистаном, ключовою державою Центральної Азії.
Авіабаза Ханабад, звана також Карші–Ханабад,
відігравала важливу роль в операції «Непохитна
свобода» і використовувалася в якості командного
пункту для нанесення повітряних ударів, координації
дій сил спеціальних операцій, проведення пошуково–
рятувальних операцій в північному Афганістані.
У Киргизстані американці отримали найбільшу для
них на пострадянському просторі військово–повітряну
базу поблизу аеропорту Манас недалеко від столиці
країни, що почала функціонувати у грудні 2001 р. База
та аеропорт мають одну злітно–посадкову смугу, яка
здатна приймати стратегічні бомбардувальники та
важкі військово–транспортні літаки. Американці за свій
рахунок відремонтували злітно–посадкову смугу та
замінили застаріле обладнання.
Збройні сили США мали приблизно 700 чоловік на
військовій базі Манас. Манас в основному грав роль
центру тилового забезпечення і пункту дозаправки
паливом військово–транспортних літаків ЗС США.
Крім того, база приймала невеликі підрозділи бойових
літаків країн НАТО, і на ній базувалися деякі підрозділи
сил коаліції, а також медичний підрозділ Республіки
Корея. В цілому адміністрація президента Акаєва
менше афішувала свої зв’язки з коаліційними силами,
ніж Карімов, а сама присутність військ США і НАТО в
Киргизстані набагато менш популярна серед місцевих
жителів, ніж в Узбекистані. Проте, присутність США
в Манасі було прибутковою для Киргизстану, оскільки
США, як повідомляють, платили 7 тис. доларів за кожен
виліт літаків.
У Таджикистані формально США не мали жодних
сил, але отримали право на проліт. Американські
експерти припускали, що президент Рахмон безсумнівно
не заперечуватиме проти прямої військової присутності
ЗС США на своїй території, якщо це буде пов’язане з
відповідною економічною вигодою. У Таджикистані
багато об’єктів, які становлять інтерес для США, які
можна було б відновити при відповідних фінансових
вкладеннях. При необхідності Сполучені Штати
могли б фінансувати відновлення інфраструктури та
використовувати розташовані на півдні країни уздовж
афганського кордону аеродроми Хорог, Курган–Тюбе,
Пархар і Куляб. Останній колись був досить великою
радянською базою та був обстежений Центральним
командуванням відразу після 11 вересня, але був
відкинутий через його поганий стан.
На території Таджикистану в Душанбе також
знаходилась 201 мотострілецька дивізія ЗС Росії
чисельністю 7800 чоловік, а також 100 осіб фран
цузького персоналу, розгорнутого в аеропорту Душанбе
для тилової підтримки французьких сил, що діяли в
Афганістані в рамках міжнародних сил з підтримки
безпеки.
Казахстан є найбільш віддаленим від Афганістану
з п’яти центральноазіатських держав. Країна надала
США права прольоту і доступу на свою територію для
перекидання матеріально–технічних засобів, проте не
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мала місць базування будь–яких бойових підрозділів
ЗС США.
З урахуванням регіонального суперництва з
Узбекистаном, Казахстан спробував змінити цю
ситуацію, побоюючись, що тісні зв’язки між Ташкентом
і Вашингтоном підуть в кінцевому підсумку йому
на шкоду і будуть впливати на амбіції Карімова до
політичної гегемонії Узбекистану в Центральній
Азії. До кінця 2001 і в 2002 рр. Астана неодноразово
виступала за більш тісні військові зв’язки з США,
щоб компенсувати нарощування американських військ
в Ханабаді. Зрештою, США задовольнили бажання
Астани і підписали угоду, що передбачає можливість
використання коаліційними силами трьох аеродромів
на півдні країни (Чимкент, Луговий і Алма–Ата) для
посадки в екстрених випадках. Ці три аеродрому
розташовані на південному сході країни вздовж кордону
з Киргизстаном і Узбекистаном і майже на такій же
відстані від Афганістану, як Ташкент і Манас.
Туркменістан, залишаючись поза коаліцією, надав
США і коаліційним силам права прольоту з гумані
тарними місіями, але утримався від надання військової
підтримки в будь–якій формі.
Необхідними для здійснення операції стали також
права прольоту і базування військ США і НАТО в
країнах Перської затоки, а також можливість здійсню
вати рятувально–пошукові операції.
Рада із співробітництва арабських країн Перської
затоки зобов’язалась підтримати міжнародну коаліцію
проти тероризму, посилаючись на «готовність своїх
членів брати участь у будь–яких спільних діях, що
мають чітко визначені цілі». Подібні застереження
вказували на приховане невдоволення мусульманських
країн військовим втручанням іноземців у справи регіону.
Погоджуючись надавати допомогу, багато ісламських
держав обирали найменш обтяжливі для себе заходи
і забороняли використовувати свою територію для
нанесення військових ударів по Афганістану.
Рада складалась з Бахрейну, Кувейту, Оману, Катару,
Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів.
Кілька членів дозволили США розміщувати військову
техніку на своїй території для підтримки операцій США
на випадок непередбачених обставин.
Султан Оману надав дозвіл Сполученим Штатам на
використання об’єктів, доступ до яких США отримали
з 1980 року, включаючи аеродроми в Себе, Тумраті
та острові Масіра. Уряд Катару заявив, що Сполучені
Штати зможуть користатися великою авіабазою A1
Udaid, якщо це буде потрібно.
Уряд Саудівської Аравії дозволив Сполученим
Штатам використовувати авіабазу принца Султана для
координації повітряних операцій над Афганістаном.
Однак оскільки у ісламських країнах пройшли акції
на підтримку фундаменталістів, Сполучені Штати
та Саудівська Аравія погодилися не оприлюднювати
співробітництво. Це змушувало уряди ряду країн
співпрацювати з США на умовах анонімності або без
розкриття конкретних пунктів допомоги [9].
Саудівська Аравія, яка є домом для сім’ї бін Ладена,
також погодилась надавати Сполученим Штатам розві
дувальну інформацію та дозволити здійснювати проліт,
заправку та матеріально–технічну підтримку операцій
США.
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Іран заявив, що не приєднається до антитеро
ристичної коаліції США і підтримує дипломатичне
врегулювання конфлікту. Іран залишався стійким
противником талібів і надавав зброю опозиційному
Північному Альянсу. Він також закрив кордон з
Афганістаном. У відповідь на прохання адміністрації
Буша, Іран погодився на здійснення пошуково–ряту
вальних операцій.
Китайський уряд, побоюючись заворушень мусуль
манських уйгурів на заході країни також приєднався
до коаліції та ділився розвідданими про діяльність
талібів в регіоні з США. Китай також посилив безпеку
кордонів у західному регіоні Сіньцзян, що межує як з
Пакистаном, так і Афганістаном. Судячи з усього, Пекін
був незадоволений активізацією ісламістів в тій же мірі,
що і появою військ США в своєму стратегічному тилу.
Таким чином, США швидко заручились підтримкою
сусідніх з Афганістаном країн для початку першого
етапу війни з тероризмом. На початку жовтня 2001 р. в
Індійському океані та Перській затоці були розгорнуті
ударні американські угруповання, нанесені бомбові
удари по Кабулу і ряду міст півдня, південного сходу та
півночі країни. Важливу роль в операції зіграли війська
Північного альянсу. Країни Центральної Азії внесли
вагомий вклад в перекидання гуманітарної допомоги
Афганістану.
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Роль ФРН у врегулюванні
російсько–українського конфлікту
Основною метою статті є дослідити ініціативи ФРН щодо спроб
мирного врегулювання російсько–українського конфлікту, зокрема участь
ФРН в організації переговорів у «женевському» та «нормандському»
форматах, підписанні Мінських домовленостей, запровадженні та
продовженні економічних санкцій проти Росії, а також проаналізувати роль
ФРН в подальшому розвитку співпраці України з ЄС та НАТО. Основними
методами дослідження є історичний метод та метод порівняльного аналізу,
а також системний підхід. Саме ця методологія дозволила автору детально
проаналізувати проблематику дослідження і зробити аргументовані висновки.
Зокрема, важливим висновком є те, що саме ФРН однією з перших країн
виступила на підтримку України в її прагненні стати інтегральною частиною
європейської спільноти, виступила ініціатором об’єднання країн–членів ЄС та
НАТО в одній спільній позиції, яка засуджує російську агресію проти України,
a також першою серед європейських країн суттєво переглянула свою зовнішню
політику на пострадянському просторі загалом, і двосторонні відносини з
Росією зокрема.
Ключові слова: європейська безпека, «гібридна війна», ЄС, НАТО, зовнішня
політика Німеччини, Ангела Меркель, Євромайдан, російська агресія проти
України, російсько–український конфлікт, міжнародна підтримка України,
переговори у «женевському форматі», переговори у «нормандському форматі»,
Мінські домовленості (Мінськ–1, Мінськ–2).

Анексія Криму, окупація частини Донецької та
Луганської областей, повномасштабна «гібридна війна»
проти України, тисячі жертв та десятки тисяч біженців
є наслідком російської агресії проти України, яка стала
одним з найбільших викликів європейській безпеці в
постбіполярний період. Незважаючи на переважаючу
силу Росії в економічному та у військовому аспектах,
Україні вже протягом трьох років вдається протистояти
російській агресії, яка викликала надзвичайно негативну
реакцію міжнародних організацій та всіх провідних
країн світу. Можна легко назвати цілий ряд факторів,
завдяки яким Україні вдається стримувати просування
проросійських бойовиків, які підтримуються військовою
технікою та підрозділами російської регулярної армії,
дальше в глибину нашої країни. Це і самопожертва
українських воїнів, і клопітка робота волонтерів,
і підтримка місцевого населення, яке на прикладі
окупованих районів Донецької та Луганської областей
дуже швидко зрозуміло, що означає насправді мати
справу з Росією. Але окремо варто відзначити важливу
роль в допомозі Україні, яку відіграли західні держави
та міжнародні організації. В цей нелегкий час, час нових
викликів і загроз міжнародній безпеці, західний світ
об’єднався в одній позиції щодо російсько–українського
конфлікту. Важливу роль в цій позиції, яка засуджує
агресивну політику Росії, і об’єднанні держав ЄС щодо
цього питання – відіграла ФРН, і особисто канцлер
Німеччини Ангела Меркель. Більше того, можна
зробити припущення, що саме російська агресія в
Україні стала тим вирішальним чинником, який заставив
керівництво ФРН суттєво переглянути свою політику
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на пострадянському просторі. До цього моменту,
Німеччина активно співпрацювала з Росією в багатьох
сферах, зокрема в енергетичній. Але після анексії Криму
Росією та окупації частини Донбасу – ФРН суттєво
переглянула свої двосторонні відносини з Росією. Саме
тому дослідження ролі ФРН у спробах врегулювання
російсько–українського конфлікту є надзвичайно важ
ливим для української науки.
Все більше українських науковців починають
досліджувати не лише загальні аспекти нових викликів
і загроз європейській безпеці, зокрема російсько–
український конфлікт, але й спроби інших держав
допомогти Україні врегулювати конфлікт з Росією
мирним шляхом. ФРН, як одна з найбільш впливових
держав світу, викликає велике зацікавлення українських
науковців. Зокрема, варто відзначити статті таких
вчених, як Ю. Радковець, Т. Сидорук, В. Кравченко,
О. Гільченко, Д. Верютіна, У. Спік та ін.
Основним завданнями даної статті є не лише
дослідити роль ФРН в спробах врегулювання російсько–
українського конфлікту, але й висвітлити роль ФРН
в подальшому розвитку відносин України з ЄС та
НАТО, а також проаналізувати, яким чином російсько–
український конфлікт вплинув на зміну зовнішньої
політики ФРН на пострадянському просторі загалом, та
зміну двосторонніх відносин ФРН та Росії зокрема.
Загалом, збройна агресія Росії проти України, зміна
кодонів в Європі силовим шляхом, де–факто збройний
конфлікт в Європі – все це викликало надзвичайно
негативну реакцію міжнародних організацій та всіх
провідних країн світу. І саме активна позиція ФРН на
підтримку України багато в чому вплинула на позиції
інших країн ЄС щодо Росії. І позиція Ангели Меркель
була послідовною від самого початку. Ще з початку
Євромайдану ФРН виступала за мирне врегулювання
конфлікту тоді ще між мирними протестувальниками
в Києві і авторитарним режимом президента України
Віктора Януковича. За ініціативи ФРН, ще 7 грудня
2013 р. Європейський парламент закликав В. Януковича
не застосовувати каральних заходів проти мирних
демонстрантів. Саме представник ФРН Е. Брок
найбільш активно виступав на засіданні Європарламенту
[1]. Тоді українська влада не прислухалася до цих
закликів, і продовжила силове придушення протестів.
Але оскільки протести не припинилися, вже в
наступному зверненні Європарламенту було вперше
згадано про можливість застосування санкцій. Правда
цього разу проти українських посадових осіб, яких
підозрювали в причетності до силового придушення
протестів. Тому вже 12 грудня 2013 р. Європарламент
ухвалив спеціальну резолюцію щодо доцільності
проведення дострокових виборів президента в Україні
[1]. На жаль це не дало ніякого ефекту і сутички
продовжилися, а з 18 січня 2014 р. переросли в збройні
протистояння. Посли ФРН та Великобританії в Україні,
а також віце–президент Європейського парламенту
звернулися до В. Януковича з попередженням, що в разі
застосування проти протестувальників вогнепальної
зброї – ЄС може взагалі припинити офіційні стосунки
з Україною [1]. На деякий час ситуація стабілізувалася,
але напруга залишалася. Тому українське питання
було одним з ключових на Мюнхенській конференції
з безпеки, яка відбувалася в ФРН на початку лютого
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2014 р. Під час конференції багато хто з Європейських
лідерів у своїх виступах підтримували Україну. Окремо
варто відзначити виступи канцлера ФРН Ангели
Меркель та Державного секретаря США Дж. Керрі. З
свого боку Росія розпочала не лише повномасштабну
інформаційну
кампанію
на
підтримку
режиму
В. Януковича, але й почала надавати цілком реальну
підтримку (фінансові кошти, зброю, людей). В зв’язку з
прямим втручання Росії у внутрішньополітичні процеси
в Україні – європейські держави повинні були також
реагувати негайно. І знову провідну роль взяла на себе
ФРН.
17 лютого 2014 р. лідери української опозиції
А. Яценюк та В. Кличко провели особисту зустріч з
А. Меркель, на якій вона в черговий раз висловила
свою підтримку Україні. Це лише посилило градус
протистояння. Режим В. Януковича, за повноцінної
підтримки Росії, зробив останні спроби зберегти владу в
своїх руках. 18 лютого відновилися силові дії, 19 лютого
відбулася спроба силового штурму Євромайдану. Тоді
А. Меркель вирішила, що оскільки всі попередні спроби
домовитися з В. Януковичем завершилися невдало –
варто спробувати поговорити напряму з президентом
Росії В. Путіним, щоб той перестав втручатися у
внутрішню політику України та закликав В. Януковича
припинити насильство в центрі Києва. На жаль вже
тоді В. Путін почав активну підготовку до військового
вторгнення в Україну, і відповідно, на заклик Меркель
ніяк не відреагував. На той час Росія вже розгорнула
підрозділи своєї регулярної армії по всьому своєму
західному кордону, зокрема на кордоні з Донецькою,
Луганською, Харківською, Сумською та Чернігівською
областями України, мобілізувала Чорноморський
флот в Криму, активно почала створювати незаконні
збройні формування для анексії Криму та початку
окупації східних областей України. В той же час силове
протистояння в Києві набуло критичного характеру.
19–20 лютого сутички на Майдані призвели до великої
кількості людських жертв. В цей же день до Києва
прибули міністри закордонних справ ФРН, Франції та
Польщі (Ф.–В. Штайнмаєр, Л. Фабіус та Р. Сікорський
відповідно), за підсумками візиту яких Рада міністрів
закордонних справ ЄС прийняла рішення ввести санкції
проти керівництва України за застосування сили проти
мирних протестувальників [1]. Відразу після цього
відбулася втеча В. Януковича до Росії. Одночасно Росія
розпочала введення своїх військ та найманців до Криму,
що і стало початком її збройної агресії проти України.
Ангела Меркель в своєму зверненні до Бундестагу
13 березня 2014 р. рішуче засудила дії Росії,
зокрема її провокації на сході України та порушення
територіальної цілісності України [2]. Незважаючи на
це, російські окупанти 16 березня 2014 р. провели так
званий «референдум» в Криму, 17 березня Верховна
Рада АРК проголосувала за «незалежність», 18 березня
було підписано «Договір про прийняття Республіки
Крим до складу Російської Федерації», а 21 березня
Росія ратифікувала цей договір. У відповідь на це, за
активної підтримки ФРН, Рада міністрів закордонних
справ ЄС проголосувала за посилення санкцій проти
Росії. Проте це не зупинило Росію, яка активно
продовжила свою агресивну політику проти України.
Зокрема в квітні 2014 р. Росія почала наступний етап
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агресії проти України, і запустила проект «Новоросія»,
намагаючись встановити контроль над Донецькою,
Луганською, Харківською, Одеською та рядом
інших областей і міст України. Але завдяки героїзму
української армії, та новостворених добровольчих
батальйонів, підтримці місцевого населення та між
народній підтримці – Росії вдалося встановити конт
роль лише над частиною Донецької та Луганської
областей.
Згодом саме ФРН, разом з США, стали ініціаторами
початку переговорів з мирного врегулювання конф
лікту, які згодом отримали назву «женевського
формату». Перші такі переговори відбулися 17 квітня
2014 р., але видимого результату на жаль не дали.
Тому вже в червні 2014 р., за ініціативи А. Меркель
та Ф. Олланда, відбулася чергова спроба провести
переговори щодо врегулювання конфлікту. 6 червня
2014 р. під час урочистостей в Нормандії відбулася
неформальна зустріч між новообраним президентом
України П. Порошенком та В. Путіним. В цей же день
відбулася також зустріч В. Путіна з А. Меркель. Саме з
цього моменту бере початок так званий «нормандський
формат» переговорів з врегулювання української кризи,
за участю України, Росії, ФРН та Франції. Проте
переговори були невдалі і Росія продовжила агресію, а
західні країни продовжили розширювати санкції [2].
Черговим витком зростання напруги стало знищення
російським ЗРК «БУК» малайзійського пасажирського
літака Боїнг–777 (рейс MH17) над зоною конфлікту
на Донбасі 17 липня 2014 р., внаслідок чого загинуло
298 пасажирів та членів екіпажу. Вже через тиждень,
25 та 29 липня 2014 р., ЄС ввів у дію нові пакети
санкцій. Згодом посилення санкцій відбулося в серпні
2014 р. [2]. Паралельно відновлена армія України
досягнула досить великих успіхів в зоні АТО. У
відповідь на це – Росія розпочала вже неприховане
введення своїх військ на українську територію.
Після активних бойових дій літом 2014 р. восени
почалася певна деескалація конфлікту. За підтримки
ФРН 5 вересня 2014 р. відбулося підписання Про
токолу за підсумками консультацій Тристоронньої
контактної групи щодо спільних кроків, спрямованих
на імплементацію Мирного плану президента України
П. Порошенка та ініціатив президента Росії В. Путіна.
19–20 вересня 2014 р. був підписаний Меморандум,
який разом з вищезгаданим протоколом стали називати
Мінськими домовленостями (а згодом – Мінськ 1) [3].
Незважаючи на це, бойові дії продовжували тривати.
Тоді ФРН, разом з іншими західними партнерами почала
активно тиснути на Росію, щоб та виконувала взяті на
себе зобов’язання в рамках Мінських угод. Паралельно
ФРН стала основним ініціатором економічної допомоги
та підтримки України з боку ЄС та інших міжнародних
організацій. Непохитна позиція ЄС була вчергове
підтверджена в ході в ході другої зустрічі «Нормандської
четвірки» 16–17 жовтня 2014 р. в Мілані (Італія). Тоді
Росія спробувала змінити стратегію, і крім постійних
бойових дій на Донбасі розгорнула повноцінну
кампанію за легітимізацію так званих ДНР та ЛНР, де
2 листопада 2014 р. відбулися так звані «президентські
і парламентські вибори», які вже наступного дня
А. Меркель від імені ЄС визнала незаконними та
нелегітимними [3].
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В січні 2015 р. відбулося чергове загострення. Це
знову продемонструвало неефективність Мінських
домовленостей. Тому 5–6 лютого 2015 р. А. Меркель та
Ф. Олланд відвідали Київ і Москву, де представили свої
пропозиції щодо припинення збройного протистояння на
сході України. Згодом, 11–12 лютого відбулася зустріч
на вищому рівні та переговори за участі А. Меркель,
Ф. Олланда, П. Порошенка та В. Путіна, які тривали
близько 17 годин. За результатами зустрічі було
узгоджено Комплекс заходів по виконанню Мінських
угод з метою деескалації збройного конфлікту на сході
України, а також прийнято «Декларацію на підтримку
Комплексу заходів з виконання Мінських угод», які
згодом отримали назву – Мінськ 2 [3; 8].
Проте це не зупинило Росію, яка продовжила бойові
дії на Донбасі. У відповідь на це ЄС оголосив про
введення нових санкцій проти Росії, що не завадило
останній продовжувати ухилятися від реального
виконання Мінських домовленостей, паралельно все
більше опиняючись в міжнародній ізоляції. Яскравим
прикладом цього стала відмова А. Меркель від
запрошення В. Путіна відвідати урочисті заходи в
Москві з нагоди з нагоди 70–ї річниці завершення
Другої світової війни. Приклад Меркель став показовим
для багатьох інших лідерів провідних держав світу.
Паралельно, 20 березня 2015 р. Радою ЄС було
одноголосно прийнято рішення про введення нового
пакету санкцій проти Росії, що знову ж таки не
зупинило Росію, яка продовжила активну підтримку
бойовиків на сході України. Тому ЄС загалом, і ФРН
зокрема, продовжили тиск на Росію. 27 квітня 2015 р.
А. Меркель закликала ввести додаткові санкції проти
Росії вже літом 2015 р., якщо бойові дії на сході
України будуть продовжуватися. Щоб підсилити ці
заяви, А. Меркель 10 травня 2015 р. провела зустріч
з В. Путіним в Москві, де вчергове закликала його
розпочати деескалацію конфлікту на сході України. Крім
цього в правлячих колах ФРН та США вперше почали
серйозно говорити про надання Україні летальної зброї
та введення персональних санкцій особисто проти
В. Путіна. Першою ознакою міжнародної ізоляції не
лише Росії, а особисто президента Росії – стала зустріч
проведена за ініціативою ФРН 24 серпня 2015 р. в
Берліні, де були присутні А. Меркель, Ф. Олланд та
П. Порошенко, і на яку не було запрошено В. Путіна.
Згодом ситуація повторилася в рамках 70–го засідання
Генеральної асамблеї ООН в Нью–Йорку 27 серпня
2015 р., в рамках якої А. Меркель знову зустрілася з
П. Порошенком, одночасно відмовившись від зустрічі з
В. Путіним.
Невідомо чи саме ці події вплинули на лідера Росії,
але вересень 2015 р. пройшов відносно спокійно.
Особливих загострень на сході України не було, аж до
початку жовтня. У відповідь на ці загострення, 2 жовтня
2015 р. відбулася чергова зустріч в «нормандському
форматі», за участі А. Меркель, Ф. Олланда, П. Поро
шенка та В. Путіна, на якій було прийнято ряд важ
ливих рішень щодо припинення вогню, відведення
військ та важких озброєнь, обміну полоненими, прове
дення виборів на окупованих територіях за українським
законодавством, відновлення Україною контролю за
східним кордоном і т.д. Проте жодна з цих домовленостей
так і не була виконана Росією і конфлікт продовжився.
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Протягом всього 2016 року ситуація залишалася
практично без змін. Відновлена українська армія, яка
за останні 3 роки була суттєво модернізована силами
Міністерства оборони України, волонтерів та завдяки
міжнародній допомозі, користуючись набутим досвідом
боротьби з «гібридною війною», яку проти України
веде Росія – доволі успішно стримувала всі спроби
терористів просунутися дальше вглиб України. На жаль
всі спроби ЄС, та ФРН зокрема, пришвидшити мирне
розв’язання конфлікту так і не виявилися успішними.
За весь 2016 рік переговори в «нормандському форматі»
відбувалися шість разів, але жодні так і не призвели до
реальних змін на сході України. 13 лютого – в Мюнхені,
3 березня – в Парижі, 11 травня – в Берліні, 24 травня –
в телефонному режимі, 19 жовтня – знову в Берліні,
29 листопада – в Мінську. Всі вищезгадані переговори
так і не були успішними. Як і телефонна розмова
24 липня 2017 р. Відповідно санкції проти Росії також
були збережені. Зокрема протягом 2016–2017 років
Рада ЄС тричі продовжувала санкції проти Росії
(10 березня 2016 р., 16 вересня 2016 р. та 13 серпня
2017 р. відповідно) [4]. Продовжували розширювати
санкції і інші окремі країни, зокрема США та Канада. З
іншого боку, враховуючи подальше напруження на сході
України та постійні обстріли позицій української армії з
боку російських бойовиків, можна зробити висновок, що
санкції, хоч і негативно діють на економіку Росії, проте
бажаного ефекту все–таки не дають. Крім того невідомо
скільки ще західні країни будуть готові продовжувати
санкції, які їм також завдають певних економічних втрат.
Особливо ці сумніви загострюються на фоні постійних
політичних скандалів в Україні, оприлюднених декла
рацій українських чиновників та повільному прогресі в
сфері політичних та економічних реформ. Таким чином,
незважаючи на всі спроби західних держав (в тому числі
ФРН) і міжнародних організацій вплинути на позитивне
і швидке вирішення конфлікту на сході України – можна
зробити висновок, що всі попередні моделі виявилися не
достатньо ефективними і потрібно шукати інші шляхи
вирішення проблеми.
Таким шляхом може стати посилення співпраці
України та НАТО. І тут також варто орієнтуватися на
ФРН, яка разом з США є лідером НАТО, яке останнім
часом кардинально змінює свою політику враховуючи
фактор загрози з боку Росії та її агресивну політику
щодо України. Зважаючи на активне зростання
російського імперіалізму, НАТО повертається до
політики колективної оборони, зміцнюючи свій оборон
ний потенціал на східному і південному напрямках. І
роль України в цих процесах надзвичайно важлива, а
користь як для України, так і для НАТО – дуже велика.
Варто відзначити те, що Україна вже понад три роки
протистоїть російській агресії, а українські військові
мають неоціненний досвід протистояння «гібридній
війні», яку проти нашої країни веде Росія. Тому
активізація двостороннього діалогу Україна–НАТО
буде мати позитивний вплив, як на Україну (яка зможе
частіше брати участь в різноманітних навчаннях НАТО
та отримає нагоду швидше модернізувати свої збройні
сили) так і для НАТО, якому Україна зможе передати
свій досвід боротьби з «гібридними загрозами», що в
свою чергу сприятиме зміцненню обороноздатності
Альянсу.
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Варто відзначити, що ще на Уельському саміті
НАТО, який відбувся 4–5 вересня 2014 р., за ініціативи
ФРН, США та Польщі розпочалася активна політика
адаптації НАТО до нових реалій. Згодом ця політика
була продовжена на наступному саміті НАТО,
який відбувся 8–9 липня 2016 р. у Варшаві. І знову
ініціаторами змін в політиці Альянсу стали ті ж
країни – ФРН, США та Польща. Важливим моментом
для України стало те, що НАТО офіційно підтримало
суверенітет і територіальну цілісність України в
межах її міжнародно визнаних кордонів, а також право
України вирішувати своє майбутнє і курс зовнішньої
політики, вільної від втручання ззовні. НАТО ще раз
офіційно визнало російську агресію на Сході України.
Було підтверджено, що на Донбасі є російські війська.
Було заявлено, що саме Росія продовжує порушувати
суверенітет України, її територіальну цілісність та
незалежність. Окремо була відзначена анексія Криму.
І, нарешті, в НАТО офіційно підтримали українську
позицію про те, що вибори на Донбасі не можуть
відбутися до повного виконання Мінських угод. А
Росія, як сторона, що підписала Мінські угоди, несе
суттєву відповідальність за їхнє повне виконання.
Взагалі, російська загроза обговорювалася активно, і
уваги їй приділялося значно більше ніж, наприклад,
питанням «Ісламської держави», Сирії чи міграційної
кризи в Європі. Крім того Україна отримала допомогу
і в більш практичному вимірі. Україна отримала
новий комплексний пакет допомоги для реформування
оборонного сектору, що включає 8 трастових фондів,
40 напрямків взаємодії, новий механізм координації
допомоги від НАТО та країн–членів, безпосередню
роботу радників з Альянсу в Генштабі, в Міноборони
та в інших відомствах, спільну розробку і проведення
реформ. Ще одним важливим рішенням Варшавського
саміту є згода НАТО долучити Україну до Програми
розширених можливостей, в якій сьогодні беруть участь
лише Швеція, Фінляндія, Грузія, Йорданія і Австралія.
З іншого боку були і певні мінуси для України. Першим
мінусом стало те, що було остаточно підтверджено,
що перспективи членства України в НАТО на даний
момент відсутні, і дане питання не стоїть на порядку
денному. Відповідно шляхи співпраці НАТО з Україною
та Грузією тепер остаточно стали різними. Якщо
Грузію вчергове запевнили про перспективу членства
в майбутньому, то Україну навпаки. В рішенні –
жодної згадки про перспективу членства. І навпаки, в
грузинському рішенні, схваленому напередодні, чітко
і неодноразово підкреслено – країна стане членом
Альянсу в майбутньому [6].
Варто відзначити і військову складову саміту. Було
прийнято цілий ряд важливих рішень у військовій
сфері. Зокрема, кораблі США в Іспанії, перехоплювачі в
Румунії та радіолокаційні системи у Туреччині відтепер
будуть працювати як одна єдина система. У Варшаві
країни–члени НАТО домовилися про єдину політику
стримування Росії. У чотирьох східних державах–
членах Альянсу, тобто на кордонах з Росією – в Литві,
Латвії, Естонії та в Польщі – буде розміщено 4 бригади
по 1000 військовослужбовців у кожній. Буде створена
нова бригада в Румунії, а в Польщі кількість солдат
інших країн–членів НАТО досягне 10 тисяч осіб. Разом
із Силами швидкого реагування НАТО (40 тисяч осіб)
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і Оперативною групою підвищеної готовності (5 тисяч
осіб) ці сили мають забезпечити ефект стримування
Росії. З іншого боку меншою мірою саміт у Варшаві
зосередився на стані справ у Чорноморському басейні.
Крім того НАТО прийняло рішення про започаткування
нової операції із забезпечення безпеки в Середземному
морі під назвою «Sea Guradian» [8; 9]. Таким чином
бачимо, що НАТО знову активно почало розвивати
свою діяльність саме у військовій сфері, а не лише у
політичній. Важливою особливістю є також те, що в
НАТО роблять ставку не на стаціонарні угрупування
військ, а на сучасні війська, основною рисою яких
є можливість швидкого перекидання необхідних
сил в завчасно підготовлені місця з наявними там
пунктами управління, засобами логістики, технікою
та озброєнням. І саме Україна тут може відігравати
вирішальну роль. Геополітична позиція України
дозволяє зробити висновок, що саме наша держава на
даний момент є тим об’єктом, який стримує російську
агресію, і який має величезний потенціал. За грамотної
підтримки НАТО Україна може стати вагомим гравцем
в системі європейської безпеки. А на даний момент
країни–члени НАТО, як і власне сам Альянс, на
жаль обмежуються лише поставками обладнання і
небойової техніки, підготовкою українських військових
та їх реабілітацією, реформуванням українських
збройних сил. Ця ж політика була продовжена і на
Брюссельському саміті НАТО, який відбувся 25
травня 2017 р. Питання подій в Україні знову активно
обговорювалося, але з іншого боку – йому було
приділено менше уваги, ніж на попередньому саміті.
По суті питання конфлікту на Донбасі витіснили такі
речі, як боротьба з тероризмом, збільшення оборонних
витрат і справедливий розподіл їх між членами альянсу,
а також майбутній вступ Чорногорії до НАТО. Варто
також відзначити, що це був перший саміт НАТО для
новообраних президентів США та Франції.
Хоча і НАТО, і окремі країни–члени, особливо ФРН,
Франція, Великобританія, Польща, країни Прибалтики
та інші прекрасно розуміють, що російсько–український
конфлікт є не просто регіональним конфліктом, а
частиною великої геополітичної гри між впливовими
світовими акторами, іншими складовими якої є ситуація
в Чорноморському регіоні, на Близькому сході, і
навіть в Європі. По суті окуповані території частини
Донецької та Луганської областей є лише одним із
багатьох «фронтів», на яких зараз ведеться боротьба.
І те, що швидка анексія Криму була надзвичайно
важливою для Росії лише підтверджує це твердження.
Росія прагне створити в Криму величезну військово–
морську базу, за допомогою якої можна було б
контролювати ситуацію в Чорному морі та на підступах
до кордонів Росії. А для забезпечення утримання цієї
бази – Росії просто необхідно отримати до Криму
сухопутний коридор, який проходить по території
України. Схоже, що це і був попередній план Росії, але
через ряд факторів згаданих вище – Путіну не вдалося
втілити свій план в життя. Тоді Росія переключилася
на інший варіант – дестабілізацію на сході України,
створення тут замороженого конфлікту, який би
постійно «витягував» фінансові та людські ресурси з
і так ослабленої війною та економічними проблемами
України. Крім того наявність такого конфлікту фактично
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закриє перед Україною шлях до НАТО. Паралельно
Росія використовує цей конфлікт для тренування
власних військ, утилізації застарілого озброєння,
відпрацювання різних варіантів ведення «гібридної
війни». Іншим «фронтом» є Сирія та Близький схід,
де регулярна армія Росії веде активні бойові дії [11].
Основною метою Росії там, крім протистояння західній
коаліції, також є дестабілізація в регіоні, а також
намагання зберегти вплив на Північну Африку та
Близький Схід. Протистояти цим процесам, принаймні
в Європі, активно намагається ФРН. Саме тому
Німеччина, як і Франція чи США, однаково зацікавлені
в якнайшвидшому вирішенні українського питання.
Це пов’язано насамперед з тим, що у Франції та США
нещодавно відбулася зміна влади, а восени 2017 р. в
Німеччині відбудуться вибори в парламент.
Таким чином, роль ФРН в спробах розв’язати
російсько–український конфлікт надзвичайно велика.
Німеччина не лише брала активну участь в переговорах
в різних форматах, але й змогла консолідувати всі країни
ЄС прийти до однієї спільної позиції щодо держави–
агресора Росії, зокрема ФРН відіграла ключову роль
в запровадженні та подальшому продовженні санкцій
проти Росії. Паралельно проводячи таку політику
ФРН сама модифікувала свою зовнішню політику,
зокрема свою східну політику та двосторонні відносини
з Росією. Враховуючи той факт, що російсько–
український конфлікт і надалі триває, Крим залишається
анексованим, а частина Донецької та Луганської
областей окупованими, можна також припустити, що
Німеччина і надалі буде намагатися сприяти мирному
врегулюванню та завершенню конфлікту. Відповідно
дана тематика буде залишатися актуальною і надалі.
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Germany’s role in resolving Russian–Ukrainian conflict
The main objective of the article is to make scientific research of Germany’s
initiatives to attempt a peaceful settlement of the Russian–Ukrainian conflict,
participation of Germany in organizing negotiations in the «Geneva» and «Norman»
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formats, signing of the Minsk agreements, the implementation and continuation of
economic sanctions against Russia, and analyze Germany’s role in further development
of the cooperation between Ukraine and the EU and NATO. Historical method, method
of comparative analysis, as well as system approach are main methods of the research.
This methodology allowed the author to make a detailed research of the problem and
make reasoned conclusions. The main conclusion is that fact, that Germany was
among the first countries who supported Ukraine in its aspiration to become an
integral part of the European community, initiated association of EU Member States
and NATO in a joint position, which condemned the Russian aggression against
Ukraine, and first among European countries significantly revised its foreign policy in
the East in general and bilateral relations with Russia in particular.
Keywords: European security, «hybrid warfare», the EU, NATO, the foreign
policy of Germany, Angela Merkel, Euromaidan, Russian aggression against Ukraine,
the Russian–Ukrainian conflict, international support of Ukraine, negotiations in the
«Geneva format», negotiations in the «Norman format», Minsk agreements (Minsk–1,
Minsk–2).

***
УДК 327

Шустенко С. О.,
аспірантка, Інститут міжнародних відносин
Київського національного університету
ім. Тараса Шевченка (Україна, Київ),
sofiiashustenko@ukr.net

Інструментарій зміцнення довіри громадськості
до уряду розроблений Радою Європи
Досліджуються документи, конвенції, рекомендації Ради Європи у
питанні зміцнення довіри, а також механізми подолання існуючого розриву між
громадянами та урядом. Розглядається їх забезпечення на практиці.
Актуальність теоретичного і практичного значення даної статті
полягає в тому, що не дивлячись на те, що прозорість та відкритість завжди
вважалися основоположними засадами для управління, яке заслуговує на довіру,
підтримка права на доступ до інформації стала визнаною лише за останнє
десятиліття.
Головною метою статті є дослідження процесу впровадження та
дотримання права людини на доступ до інформації як одного з основоположних
принципів демократичної держави.
Висвітлено основні елементи змісту Конвенції Ради Європи про доступ
до офіційних документів. Розглянуто основи теорії і практики діяльності Ради
Європи, а також супутніх організацій в сфері забезпечення права людини на
доступ до інформації. Визначено основні напрямки та стратегії програм Ради
Європи, які націлені на ширше визнання та посилення співробітництва між
громадськістю та урядом.
Ключові слова: Рада Європи, право на доступ до інформації,
співробітництво між громадськістю та урядом, прозорість уряду.

Рада Європи відіграє вирішальну роль у питанні
зміцнення довіри, а також подоланні існуючого розриву
між громадянами та урядом. Це вирішальна сфера
політики, яка опікується ефективним виконанням всіх
програмних заходів, а також відповідає за належний
простір для свободи та правосуддя в Європі. Рада
Європи працює над тим, щоб її наміри охопили весь
європейський континент і не обмежувались тільки
рамками Європейського Союзу.
Рада Європи розробила власний інструментарій
зміцнення довіри громадськості до уряду. Правова
система в якій функціонує Рада Європи, створила
можливості для ширшого визнання та посилення
співробітництва між ними. Разом з цим, організація
розробила стандарти, які можна застосувати для країн
поза межами Європейського Союзу.
Загальні
питання
наближення
громадськості
до уряду, а також доступу громадян до інформації
порушувалися у низці помітних праць таких науковців:
В. М. Брижко, М. С. Демкова, Р. А. Калюжний,
Д. В. Колобанов, Л. В. Кузенко, Є. В. Петров,
В. С. Цимбалюк, М. Я. Швець та інші.
У 2007 році Рада Європи прийняла рекомендації, які
стосувалися правового значення неурядових організацій

340

Гілея

в Європі. Це було здійснено з метою поступового
підходу до організації громадського суспільства.
Документ був створений на основі норм, визначених у
документі «Керівні принципи розвитку та укріплення
неурядових організацій в Європі», який РЄ прийняла
у 1996 році, а також в «Основних принципах статусу
неурядових організацій в Європі», розроблених у
2002 році. Мета даних рекомендацій була у встановленні
базових стандартів, яких слід дотримуватись при
створенні національних законодавчих документів
стосовно організації громадського суспільства.
Особливістю цих документів є те, що в них
зазначається, що «урядові та квазіурядові механізми
всіх рівнів повинні забезпечувати ефективну участь
НУО, не допускаючи дискримінації при проведенні
діалогу та консультацій стосовно завдань державної
політики та прийняття рішень… Сприяти цій участі
та співробітництву необхідно, забезпечуючи належне
розкриття офіційної інформації або доступ до неї».
«Кодекс належної практики громадської участі у процесі
прийняття рішень», який був прийнятий на Конференції
міжнародних неурядових організацій у 2009 році,
надає практичні рекомендації по запровадженню
необхідних механізмів задля активної співпраці
суспільства. Даний кодекс чітко наголошує на тому,
що «діяльність в інтересах суспільства вимагає від
неурядових організацій і державних органів відкритості,
відповідальності, ясності та підзвітності з дотриманням
прозорості на всіх етапах». Даний документ підкреслив
ключову роль організації громадянського суспільства на
всіх етапах політичного процесу, виокремив обов’язки,
які наразі несуть органи влади, а також механізми у
подоланні розриву між владою та громадськістю [1].
Також, було створено «Пояснювальний меморандум
до Рекомендації РЄ щодо правового статусу неурядових
організацій в Європі». Цей меморандум створив
додаткові вимоги задля забезпечення прозорості
і підзвітності неурядових організацій, які будуть
одержувати державну фінансову допомогу. Тепер вони
мають подавати звіти, в яких прописана їх діяльність, а
також додаткову документацію, де буде розписано на що
пішли гроші. Більш того, неурядові організації можуть
піддаватися аудиторським перевіркам.
Рада Європи активно працює над розвитком права
людини на доступ до інформації, яке йде пліч–о–
пліч з принципом відкритості та прозорості, а також
можливістю притягнути до відповідальності владні
органи. Європейська ініціатива прозорості була
започаткована минулим віце–президентом Європейської
Комісії Сіймом Калласом. Він стверджував, що
«обмін інформацією – це добре випробуваний засіб
зміцнення довіри, здатний відновити довіру громадян
до спроможності державних органів ефективно і
продуктивно керувати своєю країною».
Таку позицію можна простежити у пояснювальній
записці до Конвенції Ради Європи про доступ до
офіційних документів, де прозорість державних органів
характеризується як «ключовий фактор належного
управління та індикатор того, чи є дане суспільство
справді демократичним і плюралістичним, готовим
протистояти всім формам корупції, здатним критикувати
тих, хто ним керує, і відкритим для освіченої участі
громадян у справах, які становлять суспільний
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інтерес. Право доступу до офіційних документів має
також величезне значення для саморозвитку людей і
здійснення ними своїх фундаментальних прав. Це право
також посилює легітимність державних органів в очах
суспільства і його довіру до них» [2, с. 31].
Рада Європи надала рекомендації державним право
вим установам належним чином підтримувати права
людини на їх доступ до офіційних документів, які ство
рюються та знаходяться на збереженні в державних
органах. Для того, щоб забезпечити доступ до публічної
інформації, а також інформувати громадськість у питан
нях, пов’язаних з державним управлінням, органам
державної влади слід надати громадськості можливість
доступу до законодавчих актів в електронному вигляді,
надавати звіти про свою діяльність, а також слідувати
нормам, які передбачені у законах про свободу
інформації.
У зв’язку з тим, що суспільні сподівання на прозоре
управління дедалі зростають, Конвенція Ради Європи
у своїй Конвенції про доступ до офіційних документів
наголосила на принципі залученості та ініціативи
державної влади поширювати офіційні документи, які
знаходяться у їх розпорядженні.
Не дивлячись на те, що прозорість та відкритість
завжди вважалися основоположними засадами для
управління, яке заслуговує на довіру, підтримка права на
доступ до інформації стала визнаною лише за останнє
десятиліття. Більшість країн почала приймати відповідні
закони з 1990 років. Слід виокремити директивні
документи, які є основоположними для більшості пра
вових систем держав–членів ЄС: Рекомендація N (2002)2
про доступ до офіційних документів (прийнята Комітетом
міністрів 21 лютого 2002 р. на 784-му засіданні
заступників міністрів), Конвенція UNECE про доступ до
інформації, громадську участь у прийнятті рішень і доступ
до правосуддя в питаннях, які стосуються навколишнього
середовища (прийнята 25 червня 1998 р. на Четвертій
міністерській конференції в процесі «Навколишнє
середовище для Європи»), Модель закону про свободу
інформації, розроблена НУО «Стаття XIX» у 2001 році,
Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних
документів (прийнята Комітетом міністрів 27 листопада
2008 р. на 1042-біс засіданні заступників міністрів) [3].
Таким чином, Конвенція Ради Європи про доступ до
офіційних документів стала основоположною завдяки
своїм принципам та нормам.
Хартія основних прав ЄС закріплює право
доступу до інформації. У Хартії чітко визначено, що
«Кожний громадянин або громадянка Європейського
Союзу, чи будь–яка інша фізична або юридична
особа, яка проживає або має офіційне зареєстроване
місцеперебування в одній з держав–членів, має право
доступу до документів інституцій, органів, установ і
агентств Союзу, незалежно від носія, на якому вони
зафіксовані». Пізніше, у 2001 році, Європейський
парламент прийняв «Кодекс належної адміністративної
поведінки». Процедури доступу до інформації, визначені
в Кодексі, впроваджуються в національні правові
системи в державах–членах Європейського Союзу
за допомогою шляхом прийняття та забезпечення
виконання законів про свободу інформації.
У 2006 році проводилося дослідження, в якому
намагалися оцінити ефект, а також позитивні
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наслідки від прийняття законів про відкритий доступ
до інформації. Автори визначили, що такі закони
змушують органи влади бути більш відповідальними, а
також покращують управлінське середовище в цілому.
У висновках дослідження вказано, що на розвиток
політичної системи впливають внутрішні та зовнішні
фактори, такі як політична ідея та зовнішні політичні
стимули. У дослідженні було порівняно країни, в
яких громадськість у розробці та прийнятті законів не
приймала рішення з тими, в яких громадські організації
брали активну участь. Було доведено, що залученість
громадян приводить до підвищення відповідальності
влади. На основі дослідження було сформульовано
рекомендації щодо покращення доступу до інформації, а
саме прийняти закони, які гарантуватимуть громадянам
доступ до інформації, викорінити дискримінаційне
ставлення до запитів на надання інформації, надати
організаціям
громадянського
суспільства
право
контролю на дотримання надання інформації, а також
запровадити прозорі внутрішні системи та процедури
обробки запитів на надання інформації [4].
Якщо говорити про практичне застосування даних
принципів та рекомендацій, слід виокремити Регламент
№1049/2001 про публічний доступ до документів
Європейського парламенту, Ради та Комісії, який був
прийнятий Радою Європи і Європейським парламентом
після підписання Амстердамського договору у
2001 році. Для належного виконання цього Регламенту
було встановлено правила цих трьох організацій,
що забезпечують більшу відкритість і прозорість
політичного процесу. Було створено структуру доступу
до неопублікованих документів інституцій та органів
ЄС через реєстр документів або у за індивідуальними
запитами, розширено доступ до документів, які походять
від третіх сторін, встановлено правило, згідно з яким
навіть якщо певний документ захищений від розголосу у
винятковому порядку (крім захисту суспільних інтересів
або недоторканості приватного життя), він все одно
може бути оприлюднений, якщо інтереси суспільства
переважають над інтересами захисту документа,
скорочено строки обробки запитів до 15 робочих днів і
створено реєстр документів.
Для того, щоб сприяти виконанню регламенту
Європейська комісія видала посібник з чіткими і
простими рекомендаціями, як отримати доступ до
інформації. Посібник складається з двох частин: у
першому описано як отримати доступ до документів,
інформація про які вже опублікована, а в другому
описано як отримати доступ до неопублікованих доку
ментів. Також, Європейською Комісією було прийнято
«Кодекс належної адміністративної поведінки служ
бовців Генерального секретаріату Ради Європейського
Союзу у їхніх професійних стосунках з громадськістю»
та «Кодекс належної адміністративної поведінки у
стосунках з громадськістю», в яких сформульовано
стандарти відкритості та надання інформації. Цими
кодексами встановлено загальні стандарти доступу
до інформації. Згідно з ними, вся інформація повинна
надаватися в повному обсязі. Якщо, з будь–яких
причин, чиновник не може надати інформацію, то
людині, яка її запросила, повинні надати розгорнуту
відповідь з причинами відмови. Більш того, для запитів
використовують пошту, телефон та емейл.
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Більша частина країн–членів ЄС дотримується
нормативно–правової системи, яка гарантує відкритий
доступ до інформації. На сьогодні відкритий доступ
до інформації є одним із основних принципів демокра
тичної держави і гарантується конституцією.
Процес надання державних послуг трансформувався
з розвитком комп’ютерних технологій, замінивши майже
всю систему традиційних урядових механізмів. На
сьогодні надання інформації відбувається швидше та
якісніше завдяки використанню новітніх технологій, що
покращило спілкування між урядом та громадянами.
На сьогоднішній день новітня держава характери
зується наявністю відповідних засобів комунікації, а
також електронним врядуванням.
Завдяки впровадженню електронного врядування,
політика уряду стала більш відкритою, доступною
та підзвітною для своїх громадян. Якщо механізми
електронного врядування правильно застосовуються
на практиці, то вони здатні допомогти уряду завоювати
довіру громадськості шляхом проведення політичного
курсу, сформованого під впливом громадської участі.
Тому у всьому світі зараз активно впроваджується сис
тема електронного врядування, яка в свою чергу характ
еризується наданням інформації широкій громадськості.
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The tools for strengthening society’s trust to the government
which is developed by the Council of Europe
The scientific article studies the documents, conventions, recommendations of
the Council of Europe on the issue of confidence–building, as well as mechanisms of
overcoming the existing gap between citizens and the government. Their provision in
practice is considered.
Relevance of theoretical and practical significance of this article lies in the fact
that, despite the fact that transparency and openness have always been regarded as
fundamental principles for trustworthy governance, the right to access information
has only been recognized in the last decade.
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The main purpose of the article is to study the process of implementation and
observance of human right for access to information as one of the fundamental
principles of a democratic state.
The main elements of the contents of the Council of Europe Convention on access
to official documents were highlighted. The fundamentals of the theory and practice of
the Council of Europe, as well as related organizations in the field of ensuring human
rights for access to information were considered. The main directions and strategies of
the Council of Europe programs that are aimed at wider recognition and strengthening
of cooperation between society and government were determined.
Keywords: Council of Europe, right to access information, cooperation between
society and government, transparency of government.
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Трансформація НАТО:
мета, етапи, напрями
Проаналізовані мета, етапи та напрями трансформації НАТО в період з
90–х рр. ХХ ст. та по сьогоднішній час в умовах кардинальної трансформації
геополітичного простору Європейського континенту. Метою перетворень
є здатність Альянсу відповідати ситуації у сфері безпеки та забезпечення
ефективного виконання ним тих завдань, які він взяв на себе. У відповідності
до прийнятих рішень трансформація охоплює ряд сфер: політичну, військову,
організаційну, освітню та морально–психологічну.
Під час написання статті, автором були використані наступні
методи: системний, порівняльний та ретроспективний аналізи. Основні
одержані висновки полягають в наступному: трансформація НАТО є однією
з найважливіших умов реалізації завдань Альянсу у галузі безпеки, є тривалим
і безперервним процесом. Основними напрямами трансформаційних процесів
Альянсу в цілому є реформування військових командних структур, військова та
військово–політична трансформація.
Ключові слова: мета, етапи, трансформація, стратегія, збройні сили,
безпека, НАТО, саміт.

Проблема становлення механізмів міжнародної без
пеки в Європі наприкінці 90–х рр. ХХ ст. та останні
півтора десятиліття ХХІ ст. найтіснішим чином
пов’язана з трансформацією Організації Північно
атлантичного договору. Глибоке реформування НАТО
і посилення його ролі у вирішенні цілого ряду принци
пових проблем розвитку Європи перетворили Альянс
не тільки в ключову ланку в ланцюзі інститутів
регіональної безпеки, а й в один з вирішальних
чинників становлення системи колективної безпеки на
Європейському континенті в цілому. В постбіполярній
Європі НАТО постало ефективним механізмом подо
лання загроз безпеки [1, c. 12–13].
На формування позиції автора статті істотний вплив
мали наукові праці вітчизняних і зарубіжних дослідників
і практиків. У методологічному плані для вирішення
порушеної проблеми особливий інтерес представляють
роботи В. Горбуліна, Г. Перепелиці, І. Храбана,
А. Соболєва, Н. Сунгуровського, В. Корендовича та ін. В
процесі написання статті використовувалися результати
досліджень зарубіжних вчених: Д. Бьюкенена, П. Хре
горі, Я. Корнаї, П. Мюррела, Д. Норду, М. Олсона,
А. Ослунда, Дж. Сакса, Р. Стюарта, Л. Ерхарда та ін.
Актуальність досліджень з даної тематики зумовлено
потребами проведення реформи Збройних Сил України в
умовах гібрідної війни, зовнішнього політичного курсу
України на інтеграцію в НАТО [2], співробітництва
з країнами–членами НАТО, та участі Збройних Сил
України в операціях з підтримання миру і безпеки.
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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Метою статті є проведення аналізу мети, етапів та
напрямів трансформації НАТО в умовах кардинальної
трансформації геополітичного простору Європейського
континенту що спричинили глибоку трансформацію
європейських інституцій безпеки.
Основоположним завданням Північноатлантичного
альянсу є гарантування свободи та безпеки усіх
його членів у Європі та Північній Америці згідно
із принципами Статуту ООН [3]. Щоб забезпечити
досягнення цієї мети, Альянс застосовує засоби
політичного впливу або вдається до військових
заходів залежно від характеру загрози безпеці країн–
членів Альянсу. На фоні трансформації стратегічного
середовища змінився і спосіб реагування Альянсу на
виклики у галузі безпеки. Альянс і нині продовжує
розвиватися у напрямі поліпшення своєї здатності
протистояти новим загрозам та відстоювати стабільність
на усьому євроатлантичному просторі. Об’єктивна
потреба бути здатним протистояти сучасним новим
загрозам викликала необхідність змін у функціонуванні
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Альянсу, що знайшло своє вираження у новому і роз
повсюдженому понятті «трансформація».
Трансформація – це процес, в якому поєднується
досвід, інноваційне мислення, удосконалення кон
цепцій, результати досліджень та технології, експе
римент, навчання та освіта з метою покращення
рівня можливостей. Це модель, яка має перспективу
на майбутнє та поєднує у собі поточні і майбутні
зміни. Без таких змін і без удосконалення потенціалу
НАТО може легко стати недосконалою структурою,
не зможе справлятися з реаліями військових потреб у
ХХІ столітті.
В історії НАТО практично не було періоду, коли
б Альянс не знаходився у процесі пошуку нових
способів організації і функціонування. Об’єктивними
передумовами завжди були зміни в міжнародній
ситуації, про що свідчить зміст стратегічних концепцій
Альянсу навіть у період «холодної війни» (рис.1),
суб’єктивними – внутрішній розвиток й відносини між
країнами–членами Альянсу [4, с. 144–150].

Етапи розвитку і стратегічні концепції НАТО
Конкретизована
функція
забезпечення стабільності
і безпеки в євроатлантичному регіоні

Закріплення лідируючої
ролі Альянсу у побудові
нової архітектури
безпеки в
євроатлантичному
регіоні

V

1999 р.-н.ч.

Нова стратегічна

Охарактеризовано простір
безпеки і основні загрози

концепція

Цілі боротьби з небезпеками
і загрозами
Засоби (політичні і військові)
досягнення цілей

Перехід до політики
співробітництва країн
Європи (РЕАП, ПЗМ)

ІV

1991-1999 рр.

ІІІ

Ставка на могутні
збройні сили

Стратегія
безпеки

Стратегія

1967-1991 рр.

“гнучкого реагування”
Загострення
протистояння з
Організацією
Варшавського

договору

І

ІІ

1955-1967 рр.

Стратегія
“масованого контрудару”

Стратегічна
оборони

концепція

1949-1955 рр.
північноатлантичної
території

Широкий підхід до безпеки в Європі,
безпека за рахунок розширення
НАТО

Пошук шляхів послаблення напруги
між Сходом і Заходом

Готовність до війни з використанням ядерної зброї
Конкретизація концепції 1999 р.:
“ініціатива щодо посилення обороноздатності” – 1999 р.;
План дій з розширення членства НАТО – 1999 р.;
Празький Саміт НАТО (21-22 листопада 2002 р.);
Стамбульський Саміт НАТО (28-29 червня 2004 р.);
Ризький Саміт (28-29 листопада 2006 р.).

_____________
Примітки:
*Військова концепція 1950 – стримування агресії, та застосування „передової стратегії” оборони при невдалому стримуванні /
Лісабонська конференція 1952 – створення сил та інфраструктури і поразка.
– Стратегічна концепція 1957 – масований ядерний контрудар.
– 1967 – стратегічна концепція гнучкого реагування / «Доповідь Армеля» про майбутні завдання Альянсу – оборона та діалог.
– 1991 – перша відкрита стратегія – співпраця з колишніми супротивниками в процесі збереження обороноздатності.
– 1999 – удосконалена Стратегічна Концепція: колективна оборона, забезпечення миру та стабільності у оновленому Євро
атлантичному регіоні /трансатлантичні зв’язки, ефективні шляхи, запобігання конфліктам, партнерство, співпраця, розширення.
– Нові часи–нові виклики – якою повинна бути стратегія?

Рис.1. Етапи розвитку і стратегічні концепції НАТО
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Трансформація НАТО визначає сутність сучасного
Альянсу. Метою перетворень є можливість відповідності
Альянсу ситуації у сфері безпеки та забезпечення
ефективного виконання ним тих завдань, які він
взяв на себе. У відповідності до прийнятих рішень
трансформація охоплює ряд сфер, які взаємопов’язані та
взаємозалежні:
політичну – розширення зони відповідальності та
союзників;
військову – нові погляди на ведення бойових дій;
організаційну – планування та нова організація
забезпечення військ;
структурну – нова військова структура;
освітня – нові методи та підходи в підготовці
військовослужбовців;
морально–психологічну – нова свідомість та пове
дінка людей.
Умовно можна визначити два етапи трансформації
Альянсу:
перший – від початку 90–х років ХХ ст. до 11
вересня 2001 року;
другий – з 11.09.2001 р. триває по теперішній час.
У 1990 році НАТО вперше у своїй історії на саміті
глав держав і урядів країн Альянсу оприлюднило
Лондонську декларацію про трансформацію Північно
атлантичного альянсу, а в листопаді 1991 року
опубліковано Римську декларацію, в якій викладалася
нова Стратегічна концепція функціонування Альянсу
і після тривалих дискусій про структуру та функції
Альянсу в нових геополітичних умовах було прийнято
рішення про головні напрями його трансформації
відповідно до завдань ХХІ сторіччя [5, с. 53–54]:
пристосувати Альянс до виконання нових завдань,
враховуючи нові виклики безпеці;
розширювати можливості для прийому нових членів;
співпраця НАТО і ЄС в галузі безпеки;
зміщення акцентів діяльності з військових на
політичні;
партнерство заради безпеки (РЄАП: 26+20, ПЗМ,
Середземноморський діалог: 26+7);
особливе партнерство з Росією і Україною;
скорочення збройних сил країн–членів НАТО;
реорганізація командної структури;
розширення цивільного виміру діяльності (у сфері
планування та реагування на надзвичайні ситуації,
наукова програма «Безпека через науку», Цільові та
Трастові фонди ПЗМ).
У квітні 1999 р. на Вашингтонському саміті
держави–члени НАТО ухвалили нову Стратегічну
концепцію, в якій визначила ризики в галузі безпеки
як «багатовекторні та важко передбачувані» [6]. Мета
НАТО залишається незмінною – захищати свободу й
безпеку всіх членів Альянсу, але підхід до безпеки у
ХХІ столітті принципово відрізняється від минулого.
Реалізація цієї стратегії була продемонстрована
в діях НАТО поза межами своєї договірної зони в
операціях на території Югославії, а також у Персидській
затоці, в Сомалі, на Гаїті і в Афганістані.
Другий етап трансформації характеризується про
довженням трансформаційних процесів, започаткова
них на першому етапі. Історичне рішення НАТО щодо
застосування статті 5 Вашингтонського договору та
наданні допомоги США після 11 вересня 2001 року,
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започаткувало новий етап процесу трансформації НАТО,
який стосується практично кожного аспекту діяльності
Альянсу. Треба зазначити, що на сьогодні не існує
єдиної Програми трансформації НАТО. Її фактично
складають рішення Самітів Альянсу, що відбулися у
Празі (2002 р.), Стамбулі (2004 р.), Ризі (2006 р.) і рядом
ініціатив щодо змісту та характеру діяльності організації
[7, с. 20]. Серед них:
програма, ініційована на Празькому саміті (2002 р.)
колишнім Генеральним секретарем лордом Роберт
соном, стосується військової та організаційної сфер,
зосереджена на змінах у можливостях, місіях і струк
турах Альянсу;
Норфолкська програма, ініційована Генеральним
секретарем Яапом де Хооп Схеффером у 2004 році
у відповідь на «уроки Афганістану», зосереджена на
змінах в оборонному плануванні, генеруванні збройних
сил і спільному фінансуванні, тобто в основному
стосується військової сфери;
Мюнхенська програма, ініційована колишнім канц
лером Німеччини Г. Шредером у 2005 році у відповідь
на уроки «іракської кризи», зосереджена на змінах
ролі НАТО як засобу реальних трансатлантичних стра
тегічних консультацій і прийняття рішень, тобто пропо
нує початок трансформаційних змін у політичній сфері.
Наступним важливим кроком у трансформації
діяльності НАТО, в умовах нових загроз безпеці у
Європі, було проведення у липні 2016 року Варшавсь
кого саміту лідерів країн–членів Альянсу.
Головним результатом саміту НАТО у Варшаві стало
публічне озвучення готовності Альянсу відповідати
на виклик з боку Росії. В оприлюдненому комюніке
за результатами Саміту, Росію, вперше після довгого
часу, відкрито визнано країною, чиї «агресивні дії,
включаючи провокаційні військові дії на кордонах
НАТО та бажання досягати політичних цілей шляхом
погроз та застосування сили, є джерелом нестабільності
в регіоні, головним викликом Альянсу, що завдало
шкоди системі Євроатлантичної безпеки» [8].
Альянс прийняв рішення щодо вжиття додаткових
заходів по стримуванню агресивної політики Росії,
зокрема:
посилено Сили реагування НАТО;
створено нові Об’єднані сили високого ступеню
готовності до дій (Very High Readiness Joint Task Force,
VJTF), що здатні до дій вже протягом 2–3 діб;
створено вісім багатонаціональних підрозділів
інтеграції сил НАТО (NATO Force Integration Unit,
NFIU), що повинні будуть забезпечити оперативне
розгортання сил НАТО (Об’єднаних сил високого
ступеню готовності до дій; та складових елементів сил
відповіді НАТО – NATO Response Forse elements, NRF);
вжиті необхідні заходи для підвищення здатності
НАТО для посилення за рахунок нових проектів в
області інфраструктури і підвищення гнучкості в
швидкому переміщенні сил по території країн–членів
Альянсу;
розширено програму навчань НАТО;
посилено можливості з розширеного планування та
прискореного прийняття рішень з метою забезпечення як
військового, так і політичного реагування;
погоджено стратегію щодо ролі НАТО в боротьбі з
гібридною війною, яка здійснюється в координації з ЄС.
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ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Таким чином проведений аналіз мети, етапів та
напрямів трансформації НАТО дозволяє зробити наступ
ні висновки:
трансформація НАТО є однією з найважливіших
умов реалізації завдань Альянсу у галузі безпеки,
основоположним з яких є гарантування свободи та
безпеки усіх його членів згідно із принципами Статуту
ООН, її мета – зміцнити здатність Альянсу протидіяти
існуючим та новим безпековим загрозам ХХІ–го сто
ліття, включаючи надання повністю підготовлених та
здатних до розгортання сил, які можуть виконувати
повний спектр військових операцій та місій на своїй
території та поза її межами, по її периметру та на
стратегічній відстані;
трансформація НАТО є тривалим і безперервним
процесом, оскільки у політичному, економічному,
соціальному середовищі, а також у сфері безпеки
постійно відбуваються зміни, які часто створюють для
Альянсу труднощі та вимагають прийняття складних
рішень;
основними напрямами трансформаційних процесів
Альянсу в цілому є реформування військових команд
них структур, військова та військово–політична транс
формація.
Подальші дослідження необхідно зосередити на
вивченні трансформації збройних сил країн–членів
Альянсу як інструменту реалізації воєнної політики
держави, для врахування під час реформування ЗС
України, в умовах складної воєнно–політичної обста
новки на Сході України.
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The article analyzes the purpose, stages and directions of NATO’s transformation
from the 1990s to the twentieth century and to this day in the conditions of a radical
transformation of the geopolitical space of the European continent. The goal of the
reforms is to enable the Alliance to correspond to the security situation and ensure
its effective implementation of the tasks it has undertaken. In accordance with the
decisions made, transformation covers a number of areas: political, military,
organizational, educational, and moral–psychological.
During writing an article, the author used the following methods: systematic,
comparative, and retrospective analyzes. The main conclusions are: NATO’s
transformation is one of the most important conditions for the Alliance’s security tasks
to be carried out, it is a long and continuous process. The main areas of transformation
processes of the Alliance as a whole are the reform of military command structures,
military and military–political transformation.
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Рецензія на монографію:
Dymczyk R. Kobiety Świẹtej Góry Athos.
Nieobecna obecność. – Poznań:
UAM, 2017. – 228 s.
(Димчик Р. Жінки Святої Гори Афон.
Відсутня присутність. – Познань:
УАМ, 2017. – 228 с.)
Завжди цікаво, коли свій науковий підхід на
традиційну і нібито вже дуже знайому та добре вивчену
тематику пропонує представник країни, для якого цей
«терен» своєрідна «Terra incognita» – територіальна й
релігійна. 2017 р. у видавництві Університету Адама
Міцкевича у Познані (Республіка Польща) побачило
світ чергове непересічне видання – монографія доктора
Рафала Димчика, що вже понад десять років успішно
вивчає Афон.
Вже багато написано про особливості духовного,
чернечого життя Святого Афону, але ще багато таємниць
чекають на свого дослідника. Одна з таких таємниць –
жінка в історії Святої Гори…
Рецензована робота Р. Димчика є для польської
історіографії новаторською. Загальновідомо, що
жінкам заборонено відвідувати це святе місце (так
званий аватон), проте авторський підхід польського
дослідника дозволяє нам простежити феномен
«відсутньої присутності» жіночого начала в духов
ному просторі святині від самих початків Афону:
перебування Божої Матері на святій Горі, Її зображення
на іконах та фресках у церквах і капличках, мощі
святих і великомучениць, фінансові пожертви жінок
монастирям.
Монографія справляє враження доволі цілісної та
послідовної. Реалізації представленої проблематики
сприяла структурно–логічна архітектоніка монографії
як своєрідний фокус авторського замислу. Наукова
праця складається з вступу, семи змістовних розділів,
у яких здійснено аналіз найбільш важливих проблем
і загалом успішно досягнута мета наукового пошуку,
посилань, списку бібліографії та переліку ілюстра
цій, а також анотацій англійською та російською
мовами.
Текст, запропонований читачеві, виважений і ґрун
тується на широкій джерельній (власні архіви монас
тирів) та історіографічній базі (використано англійські,
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американські, болгарські, грецькі, німецькі, російські,
сербські, французькі видання). Безумовно, широка
й комплексна база дослідження сприяла верифікації
основних авторських положень, наповненню монографії
науковою аргументацією та оригінальним фактичним
матеріалом. Звертаємо увагу на важливий факт – автор
кілька разів відвідав Святий Афон, і це дозволило йому
уникнути певних «стереотипів» сприйняття життя
монастирів, яке могло б сформуватися після опрацю
вання духовної та наукової літератури. Монографія
містить цікаві ілюстрації: ікон і фресок, що зображають
Богородицю, документів і малюнків, фотографій
монастирів, а також духовних і світських діячів.
У вступі «Сад Богородиці» (s. 7–18) автор чітко
пояснює, чому для вивчення було обрано саме цю тему
і зауважує, що пропонує широкому загалу свій погляд
на проблему, як своєрідне впровадження, «початок» чи
«відправну точку» для більш глибокого дослідження
ролі жінки в історії Афону на різних хронологічних
відтинках. Саме тому авторська візія подачі матеріалу
тематична, а не хронологічна.
Перший розділ «Між ідіоритмією і кіновією/цєно
бією» (s. 19–48) повністю присвячено короткому
екскурсу в історії Святої Гори від початків християнства
до сьогодення, висвітленню становлення та еволюції
чернечого життя, особливістю міжнародного статусу
Афону.
У другому розділі своєї монографії польський дос
лідник розкриває сутність та особливості аватону, ана
лізує легенди й витоки повної заборони доступу жінок
на територію Республіки Ченців / Афону (s. 49–68).
«З Святого Духа і Марії Діви…» – саме таку назву
має третій розділ (s. 69–88), в якому теологічно–
філософський аналіз допоміг автору розкрити особливу
роль Божої Матері, місце її культу та вшанування (свята)
в Православній Церкві.
Релігійна присутність Матері Ісуса Христа на іконах
та фресках висвітлена у четвертому розділі книги
«Афонські обличчя Богородиці» (s. 89–110).
Разом із тим, у п’ятому розділі «Святі і мучениці»
(s. 111–144) Рафал Димчик передусім привертає нашу
увагу до надзвичайного вшанування на Святій Горі св.
Анни, яка була матір’ю Пречистої Діви, культу св. Марії
Магдалени – «рівної апостолам», а також до св. Петки–
Параскеви, св. Варвари та ін.
У шостому розділі «Жіночі дари» (s. 145–164)
детально висвітлено випадки пожертвування жінками
своїх статків та маєтків монастирям Святого Афону.
На основі аналізу документів про фундування
ікон, фінансування діяльності та даровизну майна,
тестаменти (заповіти) тощо, показано майнову та
фінансову участь жінок у функціонуванні монастирів
Республіки Ченців.
Надзвичайно вдався Рафалу Димчику сьомий розділ
«Грішниці та вигнанки» (s. 165–194), в якому розкрито
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найбільш таємничі факти «жіночої присутності» на
Святій Горі.
В цілому зазначимо, що структура та зміст книги
дозволили автору повністю розкрити свій задум
показати читачеві ефект «відсутньої присутності»
жінки на Святій Горі Афон. Висловимо міркування, що
це дисциплінарне дослідження було б добре завершити
узагальнюючими висновками. Насамкінець хотілося
б зауважити, що монографія польського дослідника
Рафала Димчика справляє враження ґрунтовної й
серйозної праці, яка дає імпульс для подальших
досліджень. Книжка зацікавить усіх, хто прагне
долучитися до вивчення маловідомих сторінок історії та
життєдіяльності Святої Гори Афон.
Krivosheya I., Ph.D. in History, Professor,
Head of the Department of World History and Methods of Teaching,
Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna
(Ukraine, Uman), igorkryvosheia@gmail.com
Moravets N., doctor, adjutant, Institute of History
of the Academy named after Jan Długosz in Częstochowa
(Republic of Poland, Czestochowa), mornor@wp.pl
Review of the monograph: Dymczyk R. Women of The Holy
Mount Athos. Impalpable presence. – Poznan:
UAM, 2017. – 228 p.
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