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кандидат історичних наук, старший науковий
співробітник, Київський національний університет
ім. Тараса Шевченка (Україна, Київ), kagam@i.ua

Київська митрополія проти Печерської Лаври:
спір за монополію на київське друкарство
як деструктивний чинник консолідації
української церковної еліти
ранньомодерної доби
На основі матеріалів архівних фондів розкрито конфлікти Київської
митрополичої кафедри та Києво–Печерської лаври у XVIII ст., основою яких
послужив спір за монополію на київське друкарство. Досліджуються спроби
київських архієреїв Тимофія Щербацького та Арсенія Могилянського відкрити
власні друкарні при Київській митрополичій кафедрі та дії керівництва Києво–
Печерської лаври щодо захисту видавничих привілеїв Печерської друкарні як
єдиного в Києві видавничого осередку. Обидві сторони намагалися досягнути
успіху за допомогою спеціальних уповноважених осіб, які виконували функції
церковних адвокатів на теренах столичних міст Російської імперії. Зроблено
висновок, що конфлікт корпоративних інтересів провідних київських церковних
інституцій послужив деструктивним чинником консолідації української
церковної еліти ранньомодерної доби.
Ключові слова: Київська митрополія, Києво–Печерська лавра, церковна
еліта, київське друкарство, консолідація, деструктивний чинник.

Значення Церкви як консолідуючого чинника україн
ського суспільства загальновідоме. Причому її роль
особливо зросла в ранньомодерну епоху історії України,
коли Церква значною мірою переймала функції держав
ної влади, а культура носила переважно релігійний
характер. Тоді саме представники українського вищого
духовенства виконували роль релігійного, духовного,
культурного й інтелектуального проводу суспільства.
Водночас історія Київської митрополії XVIII ст., як
і сучасної доби, містить приклади роз’єднання інтересів
церковних еліт, що мало негативні наслідки для україн
ського суспільства. З’ясування їх причин необхідне
для подолання деструктивних процесів в середовищі
сучасної української православної церковної еліти і
досягнення її внутрішньоконфесійної консолідації.
Мета статті – на основі матеріалів архівних фондів
розкрити конфлікти Київської митрополичої кафедри
та Києво–Печерської лаври у XVIII ст., основою яких
послужив спір за монополію на київське друкарство.
Важливим питанням для Києво–Печерської лаври, у
розпорядженні якої була єдина в Києві і найпотужніша в
Україні друкарня, було збереження монопольного права
на друк і продаж книг, яким монастирське керівництво
особливо дорожило. У 1730 р. Печерський архімандрит
Роман Копа подав у Колегію іноземних справ чолобитну
про заборону продажу книг зарубежной печати» на тій
підставі, щоб «уніяти для размноженія своей ереси такіе
книги і под именем печерские лавры печатать не могли»
[8, арк. 1–1зв]. Йшлося про книги Почаївської уніатської
друкарні, яка в цей час розгорнула активну діяльність.
Конкуренцію лаврському друкарству могла б ство
рити також друкарня, створена при Київській митро
поличій кафедрі. Відомо дві таких спроби їх започатку
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вання – за митрополитів Тимофія Щербацького і Арсенія
Могилянського, яким Лавра активно протистояла.
У 1752 р. Київський митрополит Тимофiй Щер
бацький подав у Колегію іноземних справ через свого
уповноваженого – архімандрита Густинського монастиря
Пахомія Вітвицького – чолобитну щодо відновлення
давньої юрисдикції Київської митрополії, одним із
пунктів якої було відкриття друкарні при Київській
митрополичiй кафедрi [6, арк. 7–10]. Це загрожувало
серйозними збитками Печерській друкарні, тому
Лавра підготувала свою контр–чолобитну, яку подала
у вересні того ж року. Головними її аргументами
були незаконність претензій київського архієрея і
недоцільність заснування в Києві іншої друкарні. Також
було звернено увагу на необґрунтованість позицій
архієрейського уповноваженого: «И то он, архимандрит
Пахомій, упователъно, за несовершенным знаніем
грамот, упомянутих в сказке его, преосвященным
митрополитом кіевским данных, и достоверно не
исправлясь, тоею своею сказкою, якобы лавра киевская
и епархія Черниговская под властію и послушаніем
митрополитов Кіевских – Варлаама Ясинскаго и Іоасафа
Кроковскаго, також и типографіи тамошніе в ведоме
означенних митрополитов состояли (чего доказатъ
ничим не может), показал погрешителъно и прибавил
сверх написанного в данних упомянутым митрополитам
грамотах вышеписанніе речи вымишленно» [6, арк. 8].
Обидві сторони конфлікту намагалися не розголо
шувати свої плани, зокрема Софроній Тернавіот
пізніше у листі з Москви 9 грудня 1753 р. попереджав
Печерського архімандрита, щоб особи із печерської
братії не передавали конфіденційної інформації ото
ченню Тимофія Щербацького, яку він міг використати
на свою користь [6, арк. 76зв].
На першому етапі протистояння перевага була на боці
митрополита Тимофія Щербацького, який 10 вересня
1752 р. представив у Санкт–Петербурзі через Пахомія
Вітвицького свою нову чолобитну, на цей раз спе
ціально присвячену питанню відкриття друкарні при
архієрейській кафедрі [6, арк. 2зв–4]. Тому адміністрація
Печерського монастиря вирішила відправити в столиці
Російської імперії «для хожденія» своїх стряпчих –
довірених осіб, які б постійно контролювали ситуацію
у вищих владних колах, паралізували дії архієрейського
уповноваженого і забезпечили успіх лаврських чоло
битних. Такими особами стали ієромонахи Софроній
Тернавіот, який уже мав досвід столичних адміністра
тивних відряджень, та намісник приписного до Лаври
Свенського Брянського монастиря Ієрофей. Для забезпе
чення справи їм надали нову чолобитну від керівництва
Лаври, інструкцію щодо дій у столиці, а також
рекомендаційні листи до впливових духовних і світських
осіб та подарунки для них.
З весни і до кінця 1753 р. лаврські духовні особи
перебували в Москві, де на той час перебував Синод
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та імператорський двір. Особливі надії вони покладали
на вихідців із печерської братії, які перебували на
духовній службі в Росії, у першу чергу на архієпископа
Московського і Севського та члена Синоду Платона
Малиновського, в резиденції якого вони й зупинилися.
За допомогою Малиновського і графа Олексія
Розумовського лаврські уповноважені змогли попасти
на прийом до імператриці. Вони особисто передали
імператриці чолобитну від Лаври. Як описував ці
обставини ієромонах Софроній Тернавіот у листі до
Печерського архімандрита Луки Білоусовича 15 червня
1753 р., «многомощним сіятелнейшаго графа Алексея
Григоріевича ходотайством Ея Императорскому Вели
честву, Всемилостивейшей Государыне, ми купно
з отцем наместником Іерофеем и великим патроном
святыя лавры преосвященным Платоном, архіепископом
московским, представленіи были в маленкой головинс
кой церкве, где всеподданейше вашей архипастирской
святини доношеніе отцем наместником Іерофеем все
нижайше подано, и презенты доволніе с книг под
несены, которіе всемилостивейше принять соизволила»
[6, арк. 20зв].
Окрилені милостивим царським прийомом, лаврські
адвокати були переконані в успіху справи. Проте
митрополит Тимофій Щербацький зусиллями своїх
уповноважених здобув підтримку чиновників Колегії
іноземних справ та більшості членів Синоду і йому
вдалося отримати синодальну грамоту на заведення
друкарні [1, Приложения, c. 197–207]. «По всему
видимо, – писав 15 червня 1753 р. у цьому зв’язку
Софроній Тернавіот, – великими дарами преосвященній
их обдарил, что на наши и смотреть не хотят» [6,
арк. 20зв–21].
Проте Софроній Тернавіот, використавши свої
зв’язки з царським духівником Ф. Я. Дубянським,
князем М. Ю. Трубецьким, графом П. I. Шуваловим та
іншими впливовими особами, яких він щедро обдарував
іконами та виданнями Києво–Печерської друкарні,
добився в грудні 1753 р. нової аудiєнцiї в iмператрицi
Єлизавети, яка остаточно вирішила справу на користь
Лаври, про що, зокрема, повідомив Луку Білоусовича
намісник Єрофей [6, арк. 53–53зв].
Варто зазначити, що в процесі своєї діяльності
Софроній Тернавіот неодноразово виявляв власну
ініціативу. Так, за порадою доброзичливців Лаври,
Тернавіот радив Печерському архімандриту скласти
нову чолобитну про надання Лаврі жалуваної грамоти,
яка б підтверджувала всі права і привілеї Лаври, але,
отримавши її, у своєму листі до Луки Білоусовича
від 18 липня 1753 р. звернув увагу на те, що у ній
йшлося лише про те, щоб не допустити заведення нової
друкарні [6, арк. 38]. У тому самому листі Тернавіот
виклав Печерському архімандриту план своїх дій у
протистоянні з митрополитом Тимофієм Щербацьким,
зокрема повідомив, що він вибрав із грамоти Петра І,
даній Києво–Печерській лаврі у 1719 р. [4, Приложение
17], «клятвенніе завещанія царскіе и патріаяршіе
преосвященним митрополитам в оной положенніе» і
склав «маленькой экстрактик», який збирався вручити
Маврі Шуваловій як наближеній до імператриці Єлиза
вети [6, арк. 38–38зв].
Залишившись після отримання Тимофієм Щербаць
ким синодальної грамоти наодинці (ієромонах Ієрофей
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за станом здоров’я повернувся до свого Свенського
монастиря), Тернавіот продовжував шукати способи
виправити справу: просив Печерського архімандрита
прислати нову чолобитну з протестом проти дій Синоду,
написав листа графині М. Шуваловій, в якому виклав всі
обставини видачі Тимофію Щербацькому синодальної
грамоти, і передав їй зібрані ним копії жалуваних
грамот Лаврі [3, c. 17–118]. Добившись за допомогою
благодійників Лаври необхідної грамоти від імператриці,
Тернавіот на цьому не заспокоївся, а доклав усіх зусиль
для того, щоб митрополит Тимофій не міг скористатися
наданою йому Синодом грамотою. Для цього він
скористався надісланими йому з Лаври книгами –
«канониками» печерського друку. Як описував
Софроній Тернавіот у черговому листі до архімандрита
Луки імператорську аудієнцію, «канонниками же ея
величество, будучи доволна, благодарить вашему яене
в Богу високопреподобію изволила. По врученіи оних,
впавши я ея величеству в ноги, просил височайшей
грамоти на утвержденіе кіево– печерской типографіи,
представляя, что преосвященній митрополит данную от
святейшаго синода грамоту увезл з собою в Кіев и оная
может быть кіево–печерской типографіи вредителна,
понеже височайшій вашего императорскаго величества
изустній указ нигде не записан, что оная синодалная
грамота уничтожена» [8, арк. 18]. Тому Тернавіот
просив, щоб було повелено відібрати у Київського
митрополита синодальну грамоту.
У вирішенні справи на користь Лаври значну
допомогу надав архієпископ Московський і Севський
Платон Малиновський, який був єдиним членом
Синоду, хто підтримував Лавру у конфлікті з Київсь
ким митрополитом. У своєму листі до Луки Білоусо
вича, підкреслюючи зусилля Софронія Тернавіота,
Малиновський зазначав: «что по делам святія обители
(паче же о типографіи), при неусипном пречестнаго
отца Софронія старательстве, и я, сколко могу,
вспомоществую, и где надлежало, много в том как
словесно, так и письменно спорил» [6, арк. 28].
Зауважуючи заслуги Платона Малиновського у від
стоюванні монополії лаврського друкарства, намісник
Ієрофей у листі до Печерського архімандрита від
18 серпня 1753 р. називав Малиновського «милостивым
и изящнейшим единым нелицемерным патроном нашим,
ни единых благ от нас [не] требующим» [6, арк. 41].
У 60–х роках XVIII ст. лаврським уповноваженим
знову доводилося відстоювати монополію друку Києво–
Печерської лаври. Київський митрополит Арсеній
Могилянський зробив спробу відкрити друкарню при
Києво–Софійському кафедральному соборі, включивши
таємно від Лаври у відправлені в Комісію Нового
Уложення від київського духовенства пункти питання
про відкриття друкарні при митрополичій кафедрі,
що загрожувало серйозною конкуренцією лаврській
друкарні і, як наслідок, втратою прибутків. Довідавшись
про наміри митрополита, Духовний собор Лаври
підготував чолобитну на ім’я імператриці Катерини ІІ,
де зазначалося, що «ежели же и нине от оной Кіевской
кафедры в пункты внесено да и принято будет о именіи
ей типографіи прошеніе, то немалая заходит нам
нижайшім опасность, потому что лаврская старинная
типографія высокомонаршими и патріаршескими гра
мотами, как и в 3–м пункте о лаврских выгодностях
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изяснено, утвержденная, чрез то может иметь в печа
таніи книг препятствіе и помешателство» [7, арк. 7–7зв].
Представити чолобитну імператриці і контролювати
справу в Синоді було доручено лаврському ієромонаху
Калісту. У даному випадку Лавра скористалася тим, що
саме йому було доручено відправити в столицю накази
на Комісію Нового Уложення від Київської єпархії
[2, c. 49–50]. Окрім того, Печерський архімандрит
дав розпорядження ієромонаху Калісту зняти копію
проекту і знайти благодійників, які б підказали, «каким
бы удобнее образом по означенной катедралной
просьбе возможно учинить препятствіе и доставить
сего по комиссіи о уложенію, дабы одной по прежнему
утверждено быть типографіи в Кіево–печерской лавре»
[7, арк. 17зв]. Причому зазначалося, що всю інформацію
необхідно тримати у великому секреті, особливо від
тих членів Синоду, які б могли сприяти Київському
митрополитові.
У справі значаться реєстри членів Малоросійської
колегії та інших впливових осіб, яким Каліст мав передати
листи від імені Печерського архімандрита [7, арк. 35, 51].
Зокрема, в листі до Г. А. Полетики від 8 вересня 1768 р.
значилося, що Лавра сподівається на його прихильність
як депутата в Комісію від України, і просила «оказивать в
ползу оная благодетелство» [7, арк. 37].
Доповідаючи про свою діяльність, лаврський пові
рений Каліст у листі від 16 червня 1768 р. повідомляв
Лавру, що йому не вдалося повністю скопіювати пункти
наказів. В Синоді «велели ничего не выписивать» і
тому він «с великим трудом» зміг скопіювати лише
4 пункти, які стосувалися Лаври і Печерської друкарні
(«усмотрено мною вредителних святой нашей Лавре»)
[7, арк. 19–19зв].
Утім, спроба Арсенія Могилянського позбавити
Лавру її монополії на друкарство в Києві також не
вдалася. З одного боку, діяльність Комісії Нового
Уложення не завершила своєї роботи і більшість позицій
українського духовенства залишилися не реалізованими.
З іншого боку, до відстоювання своїх монопольних прав
керівництво Лаври залучило своїх численних благо
дійників, зокрема, нововисвяченого єпископа Тобольсь
кого і Сибірського Варлаама Петрова та його брата –
єпископа Тверського і Кашинського Гавриїла, котрий
прийняв постриг у Києво–Печерській лаврі [7, арк. 45].
Отже, в обох конфліктних ситуаціях між провідними
київськими церковними осередками питання було
вирішено на користь Києво–Печерської лаври, у захисті
інтересів якої стояли високоосвічені і досвідчені
церковні діячі та авторитетні покровителі із печерської
братії. В процесі вирішення справ на рівні вищих
державних і церковних установ Російської імперії
лаврські адвокати використовували весь арсенал засобів
для налаштування на свій бік впливових осіб.
Наведені приклади засвідчують, що між окремими
інституціями Православної Церкви в Україні XVIII ст.
не було єдності. Зокрема, Київський митрополит
неодноразово намагався підпорядкувати собі Києво–
Печерську лавру, яка, маючи статус ставропігійного
монастиря, вела себе незалежно, у тому числі й
у питаннях книгодрукування. Загалом це мало
негативні наслідки для українського суспільства,
позаяк роз’єднаність еліт полегшувало російському
імперському режиму нівелювати українську державну
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і церковну самобутність. Відповідно, конфлікт корпо
ративних інтересів провідних київських церковних
інституцій послужив деструктивним чинником консо
лідації української церковної еліти ранньомодерної доби.
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Kyiv Metropolia against the Pechersk Lavra: a dispute
over a monopoly on Kyiv printing as a destructive factor
in the consolidation of the Ukrainian Clerical elite
of the early modern age
The article, on the basis of archive funds, aims at revealing the conflicts between
the Kyiv Metropolia and the Kiev–Pechersk Lavra in the XVIII century, based on the
dispute over the monopoly on the Kyiv printing. It also explores the attempts of Kyiv
Bishops Timofii Shcherbatsky and Arsenii Mohyliansky to open their own printing
presses at the Kyiv Metropolia and the actions of the leadership of the Kyiv Pechersk
Lavra in protecting the publishing privileges of the Pechersk Printing House as the
only publishing house in Kyiv. Both sides tried to succeed with the help of special
commissioners who served as church advocates in the capital cities of the Russian
Empire. The article concludes that the conflict of the corporate interests of the top Kyiv
church institutions served as a destructive factor in the consolidation of the Ukrainian
ecclesiastical elite of the early modern era.
Keywords: Kyiv Metropolia, Kiev–Pechersk Lavra, clerical elite, Kyiv printing,
consolidation, destructive factor.
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Іншомовні запозичення
в «Посланні Мисаїла»
На підставі аналізу тексту наявних списків «Послання Мисаїла» автор
виявляє ті запозичення з інших мов, які були присутні вже в архетипі грамоти
й відображають зміни, що відбулися у слововжитку провідної верстви руського
суспільства після входження територій України–Русі до складу Корони
Польської та, насамперед, Великого князівства литовського, де й постало
послання. Основну увагу звернено на ті словоформи, які не засвідчені зовсім або
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засвідчені не у всіх властивих їм значеннях і способах написання у «Словнику
староукраїнської мови XIV–XV ст.».
Ключові слова: «Послання Мисаїла», староукраїнська мова, Кревський
список, Смоленський список, «Словник староукраїнської мови XIV–XV ст.».

«Послання Мисаїла до папи Сикста IV», датоване
1476 роком і підписане представниками духовної та
політичної еліти Великого князівства литовського,
було вперше опубліковане унійним митрополитом
Іпатієм Потієм 1605 р. З огляду на полемічний контекст
публікації, православна сторона висловила сумніви в
автентичності листа, який надто добре підкріплював
аргументи унійної сторони, даючи свідчення унійних
настроїв і змагань у Київській митрополії в XV ст.,
себто ще за добрих 120 років до укладення Берес
тейської унії 1596 р. Так, у «Пересторозі» полеміст
говорить про Мисаїлове послання, не називаючи його,
однак, прямо, наступне: «книги вигадують, пишучи
під датою старою, письмом старим, нібито колись тая
згода існувати мала. Але придивися пильно в саму
мову – і побачиш, що хоча такі твори старі вигадують,
однак мова вся Потієва, мов би устами сам говорив.
При цьому знайдеш там слова, віку теперішнього
людьми вживані, яких старі предки наші не вживали.
Бо як поляки у свою мову намішали слів латинських,
котрих уже і прості люди зі звички вживають, так само
й русини у свою мову намішали слів польських і їх
уживають. Тоді добре пізнаєш, що то книжки вигадані й
неправдиві» [7, с. 229]. Як бачимо, наявність у грамоті
слів іншомовного (зокрема польського) походження
від самого початку сприймалася як підстава для
заперечення автентичності листа. Допіру в 1875 р.
київський історик і богослов Іван Малишевський
заперечив тезу про макаронічність мови Мисаїлового
листа, що, знову ж таки, дало підстави прийняти його
за документ автентичний: «Докази проти автентичності
грамоти висувались наступні: 1) мова грамоти не
стара, вона подібна на мову творів Потія та насичена
макаронізмами. Однак це зауваження, на нашу думку,
безпідставне: мова грамоти є слов’янською мовою 1480–
х років, без домішку польських слів» [5, с. 590].
Зрештою, наприкінці ХХ ст. з’явилися неспростов
ні докази автентичності послання: в Синодальному
зібранні Державного історичного музею в Москві було
відкрито доволі великий його фрагмент, який отримав
назву Синодального списку [11, с. 285], а в Смоленсь
кому обласному краєзнавчому музеї виявлено повний
список «Послання Мисаїла» у збірнику СОКМ 9907 [12,
с. 626]. Відтак Синодальний фрагмент було повністю
опубліковано в 1992 [13, с. 1071–1074] та 2002 рр. [11,
с. 291–296], а Смоленський список – 2013 р. [4, с. 410–
427].
У міжчасі великий поступ зробило також українське
мовознавство, зокрема в тому, що стосується історії
розвитку української мови. Серед іншого було піддано
сумнівам теорію про спільну давньоруську мову чи то
пак східнослов’янську прамову, на базі якої постали
сучасні російські, українська та білоруська мови [6,
с. 3–18]. З’явилися також докладніші дослідження
староукраїнської мови того періоду, до якого належить
«Послання Мисаїла». Зокрема в 1977–1978 рр. було
видано двотомний «Словник староукраїнської мови
XIV–XV ст.» [14], який постав на підставі аналізу мови
документів тієї доби.
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Відштовхуючись від згаданих досліджень слід
дещо скоригувати твердження І. Малишевського про
відсутність слів польського походження в грамоті
Мисаїла, оскільки воно не зовсім відповідає дійсності.
Адже ще перед прогресивним у багатьох пунктах
рефератом І. Малишевського о. Антоній Петрушевич
вказував на певні запозичення з польської мови: «панъ,
панствъ, Францишка зам. Франциска слід віднести до
полонізмів, які втиснулися до тексту цього послання»
[16, с. 34]. Одначе київський науковець, якому було
відома праця А. Петрушевича і на яку він також
посилався, проігнорував ці вказівки галицького вченого
і мав для цього підстави, адже на кінець XV ст. ці
слова вже надійно вкоренилися у слововжитку носіїв
староукраїнської мови й засвідчені в численних
грамотах того періоду. Тому цілком відповідає дійсності
твердження І. Малишевського про те, що «мова грамоти
є слов’янською мовою 1480–х років» [5, с. 590], яка
вже увібрала в себе певну кількість слів із польської,
хоча, звісно, не була настільки макаронічною, як мова
полемістів початку XVII ст. Так, наприклад, згадані
отцем А. Петрушевичем слова «панъ» та «панство»
«Словник староукраїнської мови» подає як слова, що
на той час уже вживалися в українській мові [14, Т. 2,
с. 124–125], те саме стосується й форми «Францишка»
[1, с. 209; 14, Т. 2, с. 502]. Зрештою, дослідження в
цьому напрямку тривають і досі, доповнюючи наші
знання про розвиток української мови того періоду.
Зокрема, проведений М. Мозером аналіз мови п’яти
нещодавно відкритих галицько–українських грамот
ХІV–ХV століть поглибив наше розуміння процесу
проникнення елементів польської мови до української
[6, с. 39].
На жаль, «Послання Мисаїла» як цікаве джерело
для дослідження української мови того періоду, з
наявними в ньому запозиченнями з інших мов та
прикладами слів народної мови, пройшло повз увагу
дослідників радянського періоду, чи то з огляду на
сумнівне (як тоді вважали) походження пам’ятки, чи
то з огляду на її проунійний характер. Та якими б не
були міркування науковців, вони призвели до того, що
цілий ряд слів староукраїнської мови, якими рясніє
«Послання Мисаїла», до «Словника староукраїнської
мови ХІV–ХV ст.» не потрапили. Зрештою, навіть і
сьогодні, після встановлення автентичності грамоти
Мисаїла, мовознавці не те що не звернули уваги
на цей вельми цікавий документ, а подекуди, як
видається, цілком ігнорують його існування. Так,
зокрема, М. Мозер у своїй монографії «Причинки до
історії української мови» стверджує, що «доба між
занепадом Київської Русі та поновним розквітом у
XVI–XVII ст., що його спричинили міжконфесійні
суперечності, майже не залишила по собі ориґінальних
творів, – за найвизначніше її досягнення правлять
переробки Києво–Печерського Патерика [див. Возняк:
278]. Уся решта тогочасних текстів – це копії
церковнослов’янських рукописів» [6, с. 43]. І це при
тому, що цитований науковцем М. Возняк присвятив
«Посланню Мисаїла» доволі багато уваги, хоч і невисоко
оцінював його літературну вартість, повторюючи, вслід
за М. Грушевським [3, с. 532–535], що воно «написане
неясно й дуже многослівно, переповнене такими
прибільшеними й незвичайними компліментами, які
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ще через часте їх повторювання викликують несмак
у читача. Можливо, що така зверхня його форма,
яка гарно свідчить про теолоґічну й діялектичну
зручність ритора–автора, мала на ціли засипати
папу компліментами, щоб якнайменше дати дійсних
уступок. З причини свого убогого змісту, балакучости,
розтягнености, напушистости й повторень одного й
того самого Посланіє Місаїла це пам’ятник невисокої
вартости, а літературного інтересу надає йому виключно
та обставина, що українська література того часу бідна
літературними памятниками» [2, с. 273]. Між тим
«Послання Мисаїла», як оригінальний твір, що постав
на територіях розповсюдження української мови,
які належали до Великого князівства литовського, є
важливою пам’яткою в т.ч. для мовознавців, оскільки
містить чудові зразки вкраплень як народної мови, так
і запозичень із інших мов, які проникли в слововжиток
тодішньої руської еліти.
Отож, завданням цієї статті є на підставі аналізу
наявних списків грамоти Мисаїла дослідити ті
іншомовні запозичення, які зустрічаються в них
усіх, а відтак визначити, які з цих слів належать до
слововжитку її архетипу – документа, на основі якого
постали всі відомі нам сьогодні тексти. При цьому
головна увага приділялася новішим словам іншомовного
походження, які проникли в мову українсько–білоруської
верхівки в той же період, який охоплено «Словником
староукраїнської мови» – ХІV–ХV ст., тоді як старші
запозичення, які влилися в мову наших предків із
приходом християнства (як–от «ангел», «серафим»,
«патріарх» та ін.) до уваги не бралися.
Як було показано вище, наявність у «Посланні
Мисаїла» численних слів іншомовного походження
сприймалася раніше як свідчення того, що документ
є фальсифікатом. Тепер, коли автентичність грамоти
остаточно встановлено, варто приглянутися ближче до
наявних у ній іншомовних вкраплень, які дають багато
цікавого матеріалу стосовно різноманітних впливів на
мову провідної верстви тодішнього руського суспільства.
Серед слів, на які дослідники вже звернули були
увагу, належить слово «алектъ», яке зустрічаємо
як у Кревському, так і в Смоленському списку:
«Пречестный въ Бозе отецъ, освященный епископъ
смоленскей, Мисаилъ. выбраный алектъ на митрополію
кіевского престола и всея росіи» [1, с. 199]. Як видно
з відповідного місця у Смоленському списку, слово
«алектъ» було не надто поширене, в кожному разі один
із переписувачів тієї традиції написав його з помилкою –
«алекто» [4, арк. 224зв], можливо, автоматично почавши
виправляти його на найбільш подібне відоме йому
слово – «алектор» (з грецької «півень») – ще одне
іншомовне запозичення, яке проникло в мову руських
книжників з євангельських текстів (див. Матея 26, 34).
Стосовно терміну «алектъ» О. Русина зауважує, що він
«постав, вочевидь, як наслідування термінології булл
папи Пія ІІ, дотичних Григорія Болгариновича». Що
стосується смислового навантаження цього терміну, то
українська дослідниця, вслід за Б. Бучинським, вказала
на те, що він «означав єпископа–номіната» [10, с. 201],
хоча, виходячи з того, що Мисаїл на момент укладення
послання вже був єпископом, ідеться не так про
номінанта на єпископство, як радше більш узагальнено –
номінанта на якусь посаду (тут – на митрополію). Тому
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не дивно, що в словнику церковнослов’янської мови
слово «алектъ», як і «електъ» чи «олектъ», відсутнє [8,
с. 11, 870, 172, 975, 381, 1069]. На жаль, не знаходимо
його ні у формі «алект», ані в написанні «олект» і в
«Словнику староукраїнської мови XIV–XV ст.» [14,
Т. 1, с. 70, 347]. Брак там цього слова не може бути
наслідком того, що послання постало на території ВКЛ,
адже за основу для укладення бралися джерела «з різних
територій поширення староукраїнської мови» [14, Т. 1,
с. 7]. Хоча, можливо, його свідчення не враховано з
огляду на атеїстичну цензуру в СРСР – адже «пам’ятки
культового характеру, писані церковнослов’янською
мовою, не включені в список джерел» згаданого
словника [14, Т. 1, с. 10].
Наступне іншомовне запозичення в посланні це
слово «епістолія», яке з грецької («επιστολη») перейшло
до латини: «epistola», «epistula». У Смоленському списку
воно спершу з’являється у формі «пїстолія»: «послуживы
вѣрнѣ д҇хoмъ въ пістолы сей» [4, арк. 225зв]. Цікаво,
що на відповідному місці Кревського списка знаходимо
церковнослов’янське «посланіе»: «Послужівый вѣрнѣ
духомъ в посланіи семъ» [1, с. 200], як і дещо вище,
при згадці писаря Якуба, що теж був причинився
до написання грамоти: «послужывый въ посланіи
семъ» [1, с. 200], тоді як у Смоленському списку на
цьому місці лакуна – звороту про причетність Якуба
до постання твору немає [4, арк. 225–225зв]. Однак
помарка, допущена у Смоленському списку в першому
випадку, свідчить, що слово це навряд чи було авторства
переписувачів – швидше за все, так було вже в архетипі
листа, тоді як у Кревському списку бачимо наслідок
спрощення мови одним із пізніших переписувачів. Про
те, що в Кревському списку обидва рази справді було
саме «посланіе», а не «епістолія», свідчить і Потіїв
помилковий польський переклад обох місць: «pan Jakob
naywyźszy Pisarz Wielkiego Kşiestwa Litewskiego klucźnik
Wileński ktόry słuźył w tym poselstwie» [18, арк. А ІІ]
та «Pan Jan brat ich młodszy a teraz wybrany Podskarbim
Naywyźszym źiemskim Wielkiego Kşięstwa Litewskiego
ktory wiernym duchem posłuźył w tym to posolstwie»
[18, арк. А ІІ]. Як бачимо, замість потрібного «list»
митрополит переклав слово «посланіе» як «posolstwo»
(чи «poselstwo»), зрозумівши його саме як «посольство»,
а не як «лист», «послання». Звідси походить і його
згадка в передмові до кириличного видання грамоти
про посилання з даним листом двох осіб у посольстві
до папи: «съ которымъ листомъ и двохъ особъ зацъныхъ
в посельстве до Рыму посылали» [1, с. 195], про що ані
в самому листі, ані в іншій літературі жодних згадок не
знаходимо. Це коротке спостереження також виявляє, що
назва першодруку 1605 р., відображена й у перевиданні
С. Голубєва, не була оригінальним заголовком грамоти
в Кревському рукописі, а стала наслідком хибного
розуміння митрополитом Іпатієм Потієм церковно
слов’янського терміну «посланіе»: «Поселство до
папежа рымъского Сикста IV Отъ духовенства и отъ
княжатъ и пановъ рускихъ, зъ Вилни року 1476 мѣсяца
марта 14 дня черезъ пословъ въ томъ же листе ниже
менованыхъ» [1, с. 199].
Та повернімося до розгляду слів іншомовного по
ходження. Наприкінці твору знову зустрічаємо розгля
дуване слово «епістолія», цього разу засвідчене в обох
повних списках: «сего ради и пишемь о мире и любви
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всенасветѣишіи епістоліи» [1, с. 227; 4, арк. 257зв].
Тут І. Потій при перекладі передав його належно (хоч
і змінив з множини на однину та дещо модифікував
саме висловлювання), вживши те саме іншомовне
запозичення: «dla tegoź piszemy o pokoiu y o miłośći
w tey świętey Epistoliey» [18, арк. Н ІІІ зв]. На жаль,
слова «епістолія» рівно ж не знаходимо в «Словнику
староукраїнської мови» [14, Т. 1, с. 348–349]. Натомість
воно засвідчене у словнику церковнослов’янської у
значенні «лист» [8, с. 175].
Зі словом «епістолія» пов’язане в одному зі
словосполучень наступне запозичення, яке свідчить
про добре знання укладачами грамоти термінології,
пов’язаної з папським урядом. Слово це – «б(о)
улный» і походить воно від латинського «bulla», яке
означає «папська грамота, послання» [15, Т. 1, с. 254].
Незвичним є те, що в нашому документі воно вжите
як прикметник поряд зі словом «епістолія»: «прияти
посланіе булныхъ епистолиі святыхъ написанныхъ къ
намъ» [1, с. 213]. Так само й у Смоленському спискові:
«приаті послание боулных епистолій» [4, арк. 241], що
вказує на те, що зворот цей у такому вигляді знаходився
вже в архетипі Мисаїлового листа. У «Словнику
староукраїнської мови» не зафіксовано ні іменника «б(о)
улла», ані похідного від нього прикметника «б(о)улный»
[14, Т. 1, с. 131].
Ще одне слово іншомовного походження в «Посланні
Мисаїла» походить із грецької мови – це слово «киръ»,
яке бачимо біля імені Івана Солтана в обох повних
списках: «Благочестый свѣтлый въ божественныхъ
писаніи книголюбец, киръ Иоан братъ ихъ юнѣйшій.
выбраный нынѣ подскарбимъ найвышшимъ земскимъ
великого князства литовъского. Послужівый вѣрнѣ
духомъ в посланіи семъ» [1, с. 200; 4, арк. 225зв]. На
жаль, цього значення для терміну «киръ» у «Словнику
староукраїнської мови XIV–XV ст.» бракує – там,
попри правильне вступне зауваження про походження
від гр. «кіріос» – «Господь», його пояснено лише
як «титул осіб вищого священичого сану грецького
віросповідання» [14, Т. 1, с. 475], що зовсім не пасує
до контексту, в якому його знаходимо в листі Мисаїла,
адже з підпису Івана Солтана цілком зрозуміло, що він
був світським достойником, вибраним щойно на посаду
земського підскарбія, і жодного духовного звання не
мав. Тож термін «киръ», виходячи з грецького значення
і контексту грамоти, а також відповідно до поданого
для нього значення в словнику церковнослов’янської
мови, означав просто «пан» (рос. «господин» [8, с. 250]).
Тут перед нами ще один приклад того, як скепсис
щодо «Послання Мисаїла» став причиною обмеження
семантики деяких слів у «Словнику староукраїнської
мови», чи то пак призвів до її спотворення.
Говорячи про нові тенденції в українській мові
того часу, В. Русанівський зауважує: «У консонантизмі
слід насамперед відзначити появу нового звука /ґ/,
який прийшов в українську мову разом зі словами
іншомовного походження; передавався він у цей час
буквосполукою кг» [9, с. 49]. Використання слів
з буквосполукою «кг» для передання іншомовних
запозичень, що мали в оригінальній мові «g», бачимо
й у «Посланні Мисаїла». До них належить іще один
термін із лексикону папської курії – «legatus», який
означає «представник папи римського» [14, Т. 1, с. 542].

12

Гілея

У Кревському списку Мисаїлового листа цей термін
з’являється у формі «лекгатос»: «послаша... написаніе
нѣкое благопотребно вашим лекгатосомъ Аньтоніемъ
именемъ» [1, с. 229]. У Смоленському списку відпо
відне слово передано з помилкою – «легкатосом» [4,
арк. 259] замість наявного в архетипі, судячи з цієї
специфічної помилки, такого ж як і в Кревському
списку написання «лекгатосом». Це слово було
відоме в Київській митрополії вже раніше, адже після
завершення Флорентійського собору в 1439 р. київський
митрополит Ісидор написав із Буди на Русь послання,
в якому зазначалося: «Милостью Божїю Сидоръ,
преосвященный Архїепископъ всея Русіи, Легатосъ отъ
ребра Апостольскаго седалища» [17, с. 77]. Окрім форми
«легатос» [14, Т. 1, с. 542], «Словник староукраїнської
мови» знає також форму «лекгатъ» [14, Т. 1, с. 543], тож
ужите в «Посланні Мисаїла» «лекгатос» засвідчує третій
спосіб передання цього слова. Що цікаво, як джерело
для засвідчення слова «легатосъ» у словнику було
використано одне з послань митрополита Ісидора, тож
церковні джерела таки бралися до уваги при укладенні
словника. Відтак можемо сказати, що «Послання
Мисаїла» було проігнороване укладачами «Словника
староукраїнської мови», швидше за все, саме через
упередження щодо цього твору.
Іншим запозиченням із латини та слововжитку
Західної Церкви, де також бачимо буквосполуку «кг»
для передачі звука /ґ/, є слово «рекгула» у значенні
«правило» чи «статут» [15, Т. 8, с. 480] (тут – чернечого
ордену францисканців). Ось як виглядає відповідний
уривок у розглядуваній нами грамоті: «возлюбивъ
законъ и … оуставъ рекгулы святаго отца Францишка,
в немже много лѣтъ пребывъ и достойне ходивъ житіе
жесткое искусивъ». Що стосується способу написання
цього слова в наявних джерелах, то в Кревському
списку знаходимо саме «рекгулы» [1, с. 209], тоді
як у Смоленському тут знову помилка – «реклулы»
[4, арк. 236]. На жаль у «Словнику староукраїнської
мови» слово «Рекгула» наявне лише як особова назва
(жіноче ім’я) [14, Т. 2, с. 291], тоді як значення «устав»,
«правило» чи «статут» він не фіксує.
До слів іншомовного походження, які на час
постання «Послання Мисаїла» вже ввійшли до
слововжитку книжників, належить ужите рівно ж в
обох повних списках слово «коруна» (від лат. «corona»),
яке бачимо в «Посланні Мисаїла» у множині –
«корунами»: «трычастьными корунами венчанъ на
главе твоей всесветой» [1, с. 228; 4, арк. 258зв].
Для цього слова «Словник староукраїнської мови»
подає лише значення «короліство, держава» [14, Т. 1,
с. 500–501], а от значення «корона, вінець», у якому
цей термін використаний у «Посланні Мисаїла»
(і в якому знаходимо його натомість у словнику
церковнослов’янської мови [8, с. 265]), там немає.
Ще одним іншомовним запозиченням у тексті
грамоти Мисаїла, яке свідчить про силу західних
впливів на руську провідну верству не лише на
лінгвістичному рівні, але й у тому, що стосується
її інтеграції в притаманні західній еліті військово–
шляхетські утворення, є слово «рыцер»: «Благородный
мужъ, панъ Салтанъ Александръ, великославный
рыцер божіа гробу» [1, с. 200]. У Смоленському
списку знаходимо це слово у формі «рытеръ»: «рытеръ
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б҇жїа гробу» [4 арк. 225зв]. Цей термін засвідчений у
«Словнику староукраїнської мови» у формах «рыцерь»
[14, Т. 2, с. 311] та «ритерь» [14, Т. 2, с. 293] і в значенні
«рицар, шляхтич» [14, Т. 2, с. 311], а от форми з
твердим «р» на кінці, яку бачимо в обох повних списках
Мисаїлової грамоти, там немає.
Бачимо, що з входженням українських земель
до складу Корони Польської та Великого князівства
литовського в староукраїнську мову (вочевидь, за
посередництвом старопольської чи то пак старочеської
мов) починають проникати численні слова з латини та
слововжитку Західної Церкви. З наведених прикладів
слів, які вжиті в «Посланні Мисаїла», але не зафіксовані
в «Словнику староукраїнської мови» або ж зафіксовані
не в усіх формах чи властивих їм значеннях, стає
очевидним, наскільки ідеологічні упередження шкодять
науковому дискурсу, в тому числі й у мовознавстві.
З іншого боку, цей невеликий аналіз виявив, що
всі наведені іншомовні запозичення, з огляду на
їхнє засвідчення в усіх наявних списках «Послання
Мисаїла», походять із архетипу грамоти та повинні бути
відповідно відтворені в її критичному виданні.
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Loanwords in the Epistle of Misael
Based on the text analysis of the existing copies of the Epistle of Misael the
author shows those foreign words, which were present already in the archetype of
the charter. They depict the changes in the word usage of the Ruthenian elite after
the incorporation of Ukrainian territories into the Polish Crown and first of all into
the Grand Duchy of Lithuania, where the epistle originated from. The main attention
is paid to those loanwords, which are either not depicted at all or appear not to the
fullest in the Dictionary of the Old Ukrainian language of 14th – 15th centuries.
Keywords: the Epistle of Misael, the Old Ukrainian language, the manuscript
of Krewo, the Smolensk manuscript, Dictionary of the Old Ukrainian language of
th
14 – 15th centuries.
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«Я – вчитель, і мої учні – це лише діти»:
життєва історія Віктора Баліцького на тлі
польсько–українських відносин у Галичині
кінця ХІХ – початку ХХ століття
Стаття присвячена мікроісторії Віктора Баліцького, народного
вчителя Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ століття. В. Баліцький,
поляк за походженням, проживав і працював до 1920 року в межах польсько–
українського етнічного пограниччя східної частини провінції. Особливе
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загострення міжнаціональних відносин в цей період та специфіка роботи в
етнічно неоднорідних школах змушували його вибирати між національними
та загальнолюдськими цінностями. Бути добрим поляком (або русином), чи
бути добрим вчителем? – таке світоглядне питання виникало фактично перед
кожним тогочасним педагогом. Мікроісторія В. Баліцького репрезентує одну з
можливих стратегій вибору вчителя–людини на тлі епохи.
Ключові слова: народний вчитель, польсько–українські взаємини, Галичина,
народна школа.
Na zarzut, że wstąpiłem w służbę ukraińską i uczyłem w
szkole, z czystym sumieniem odpowiem, że służbę tę
uważam za obowiązek, a to z tego względu, że uczniowie
moi dalej do szkoły chodzili… Jestem nauczycielem i moi
uczniowie są tylko dziećmi.. Nie potrafię zapomnieć swój
obowiązek wobec ludzkości...
Wiktor Balicki

У пам’яті поколінь найдовше живуть ті, хто свого
часу буквально тримав у руках «нерв» історично
важливого процесу. З перспективи минулого і сучасного
така людина постає творцем епохи, спадок якої
інвестовано в сьогодення. Тому зараз в українській та
закордонній історіографії широко представлені сюжети,
пов’язані з діяльністю політичних лідерів, представників
національних еліт, творців інтелектуального простору.
Пересічна людина, натомість, зображується анонімно,
лише в контексті збірних образів. Однак життєвий шлях
осіб, що не належали до істеблішменту, а просто жили
за канонами своєї доби і відповідали в індивідуальний
спосіб її викликам, є надзвичайно репрезентативним.
Виходячи з актуальної зараз тенденції «олюднення»
історичної науки, включення мікроісторій тих, котрі
досі залишались в тіні, є особливо важливим. Мета
даної статті полягає у представленні історії Віктора
Баліцького, поляка за походженням, народного вчителя,
що у реаліях міжнаціональних конфронтацій у Галичині
другої половини ХІХ – початку ХХ століття опинився
перед моральним вибором між національними і
загальнолюдськими цінностями.
Віктор Баліцький пройшов крізь час майже без
сліду. Відтворити життєвий шлях такої постаті дуже
складно, адже ніхто з сучасників не складав про
нього біографічних довідок і не збирав спеціально
документів, що могли би пролити світло на його долю.
Не збереглося жодної фотокартки, і навіть дата його
смерті і місце поховання залишаються невідомими.
Конструювати мікроісторію Віктора Баліцького можливо
лише на підставі двох джерел – його власних спогадів,
доведених до 1918 року, що зберігаються у відділі
рукописів Національної бібліотеки імені Оссолінських
у Вроцлаві [7], та особової справи за 1919–1921 роки, у
фонді Крайової шкільної ради Центрального державного
історичного архіву України у Львові [1]. Фрагментарну
інформацію містить також щоденник його сина,
Стефана Більцького, який знаходиться в особовому
фонді Дому літератури Бібліотеки Рачинських у Познані
[6]. В ньому, щоправда, наведено лише найзагальніші
факти про батька, основна увага присвячена власному
військовому досвіду підчас Першої світової війни.
Відомо також, що троє інших дітей Віктора Баліцького
пішли слідами батька, обираючи вчительських фах.
Серед особових справ вчителів з прізвищем «Баліцький»
чи «Баліцька» за міжвоєнний період, які збережено у
фонді Міністерства освіти і визнань Архіву Нових Актів
у Варшаві, родинний зв’язок із Віктором Баліцьким
не було встановлено в жодному випадку [2; 3; 4; 5].
Тож основою джерельної бази даної статті стали вище
згадані спогади та особова справа В. Баліцького.
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Віктор Баліцький народився 7 квітня 1861 року (у
метричній книзі дата народження помилково записана
14 квітня) в селі Уроче Дрогобицького повіту [7, k. 1].
Мати померла через чотири дні після народження
сина, після її смерті батько, що був економом у маєтку
Гумніцьких, покинув новонародженого сина, його
старшого брата та бабусю, матір дружини, і переїхав
до Борислава, де створив нову сім’ю. У вихованні дітей
він майже не брав участі і був, як писав В. Баліцький,
«вакаційним» татом. Батька для В. Баліцького замінив
дядько, брат матері, ветеран австро–італійської війни
[7, k. 2]. Незважаючи на відсутність батьків, своє
дитинство Віктор Баліцький вважав щасливим. Бабця,
що була зайнята господарством, давала внукові багато
свободи і не перешкоджала у спілкуванні з місцевими
сільськими дітьми, що були переважно русинами.
Особливо тепло В. Баліцький згадував про свого собаку:
«Так – мав друга і до того ж дуже вірного. Приніс мені
його старший брат, що ходив до школи в Дрогобичі,
так кажуть, сам того не пам’ятаю. Друг цей називався
Фавор, був невеликим і не малим, з довгою темно–
бронзовою шерстю, двома білими плямами і довгою
чи подовженою мордою» [7, k. 7]. Ще однією великою
втіхою в дитинстві В. Баліцького був став, де він двічі
мало не потонув, але запам’ятав його як найгарніше
місце на світі [7, k. 5].
У 1867 році В. Баліцький розпочав навчання у
чотирикласній польсько–руській школі при Василіансь
кому монастирі: «Була то так звана школа «нормальна»,
складена з 4 класів. Перший клас називали «штибою»,
а хлопців – «штубаками» [7, k. 23]. Шкільна наука
давалася В. Баліцькому дуже легко, тим більше, що
розпочинав він її вже підготованим – бабця з п’яти
років вчила його читати польською і німецькою мовою,
а руську він знав, бо спілкувався переважно з руськими
дітьми. Про роки навчання він згадував тепло, проте
вчителів–василіан засуджував за жорстокість. Так, про
виховні методи одного з них він писав: «Той був дуже
вимогливий і бив порядно, не бавився в жодні ляпаси,
тільки казав лягти «під градус», а сам, стоячи, обнімав
обома ногами голову хлопця і вимірював тяжкі удари
прутом» [7, k. 30]. Оскільки за успішністю він був
другим в рейтингу, то карали його рідко, таке сталося
тільки двічі – одного разу за бійку з однокласником,
вдруге – за те, що не вивчив руської молитви [7, k. 30].
Четвертий клас школи Василіан В. Баліцький закінчив
успішно, отримавши з усіх предметів оцінки тільки
«добре» і «задовільно», тому з таким атестатом вступити
до середньої школи йому було нескладно.
1872 року Віктор Баліцький розпочав навчання
в Дрогобицькій гімназії [7, k. 68]. Проте закінчити
її йому не судилося – у четвертому класі його було
відраховано через конфлікт з учителем грецької мови.
Відрахування супроводжувалось наданням так званого
«вовчого білету», тобто накладенням заборони на
подальше навчання у рівноцінних закладах. Після
того, як двері середньої школи для нього закрилися,
п’ятнадцятирічний В. Баліцький фактично розпочав
доросле самостійне життя. За сприяння батька він
переїхав до Львова, де планував деякий час працювати
помічником слюсаря, а «ціллю моєю було стати
машиністом і їздити на локомотиві» [7, k. 119]. Але
львівський друг батька, в якого він мав працювати,
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відмовив, «бо робота в нього для мене була заважка»
[7, k. 120], тому він деякий час працював продавцем у
магазині [7, k. 121], а потім влаштувався помічником
телеграфіста [7, k. 136]. Подальшу кар’єру в цей період
Віктор Баліцький пов’язував з роботою службовця,
проте «до мого начальника часто з’їжджалися з
Дрогобича або Стрия урядники. Ті, якби змовилися, всі
як один нарікали на свою професію, низьку зарплату
і т.д., як то завжди буває. Мене вони особливо взяли
під свою опіку і радили, щоб я повернувся до гімназії
і здав приватно іспити за четвертий клас. Я вирішив
їх послухати і далі якось вчитися. Розійшлися ми дуже
добре і я дістав чудові рекомендації. Тож поїхав додому
і вернувся до своїх книг» [7, k. 147]. Проте «вовчий
білет» не дозволяв повністю повернутись і єдиною
доступною альтернативою стала учительська семінарія.
У 1877 році Віктор Баліцький вступив на підго
товчий курс учительської семінарії в Станіславові,
оскільки у Львові був завеликий конкурс на місце [7,
k. 147–148]. Роки, проведені в учительській семінарії,
Віктор Баліцький характеризував як «справжню,
живу юність» [7, k. 151], коли «пізнавались всякі
премудрості і спокуси, знаходились друзів на все
життя, ми закохувалися в шлях, на який ставали» [7,
k. 247]. Одним із його викладачів був найвідоміший
у тогочасній Галичині педагог–теоретик Мечислав
Барановський. Характерно, що лекції знаменитого
професора не викликали особливого інтересу [7, k. 196].
Одного разу М. Барановський навіть несправедливо
образив своїх учнів. Про цей епізод В. Баліцький
згадував: «Почувалися ми ображеними, а я на другий
день, коли мав йти на лекцію, підмовив усіх, щоб підчас
викладу ніхто йому в очі не дивився, тільки погляд
деінде скеровував. Усі так зробили, окрім примуса (в
сучасному розумінні староста групи – В. А.) Якийсь
час він навчав, може кілька хвилин, потім запитав, що
це має значити. Тоді я встав і сказав, що ми чуємося
ображеними за те, що нас він потрактував, як овець зі
стада… Відповів на те, що цього вимагав порядок і він
це вважає за свій обов’язок. На тому і скінчилося» [7,
k. 197–198]. М. Барановський залишився на все життя
для В. Баліцького об’єктом насмішок, особливо коли
його ім’я, як «генія педагогіки», згадувалось у пресі.
Навчаючись в учительській семінарії і перебуваючи
в переважно руському середовищі, Віктор Баліцький
відчув певне протиріччя щодо українського руху [7,
k. 237] і зблизився з радикальною польською молоддю,
яка сповідувала ідеї Січневого повстання [7, k. 239].
Особливий вплив на нього справив Фелікс Дашинський,
брат майбутнього лідера польських соціалістів та
маршалка Сейму Іґнація Дашинського, чоловік Софії
Дашинської–Голінської, активної діячки жіночого руху,
згодом – депутата Сейму Другої Речі Посполитої та
відомої економістки. Ф. Дашинський в той час був
учнем реальної школи в Станіславов [7, k. 239–240].
Ним захоплювалося багато польської молоді, адже він
вже тоді прославився через судовий процес, причиною
якого стало те, що Ф. Дашинський назвав цісаря «Той
губатий австріяк», проте зусиллями батька проблему
було залагоджено [7, k. 239].
Разом з Ф. Дашинським Віктор Баліцький навесні
1880 року створив таємне патріотичне товариство, до
якого входили учні–поляки учительської семінарії,
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 125

старшокласники гімназії та реальної школи [7, k. 239–
248]. Головна засада товариства полягала в тому, що
«цісарі австріяцькі, так само, як і російські і німецькі,
також ті інші (йшлося про русинів. – В. А.) є нашими
ворогами» [1, арк. 2]. Товариство проіснувало до
1881 року, коли через донос було розформоване, а
його учасників, в тому числі В. Баліцького засуджено
[7, k. 298–430]. На той час він отримав своє перше
службове призначення як учитель і працював у народній
школі в селі Брестяни біля Самбора [7, k. 266]. В його
домі було проведено детальний обшук, дійшло навіть до
зривання підлоги [7, k. 298]. Поліція знайшла численні
матеріали антиавстрійського характеру, за що Віктора
Баліцького було засуджено як «Політично підозрілого
індивіда» (Politisch verdächtiges Individum) [1, арк. 1]
і ув’язнено в тюрмі у Самборі. Згодом арешт було
замінено на чотири роки військової служби [7, k. 413].
Після відбуття покарання 1885 року В. Баліцький
повернувся до вчительської праці в селі Бісковичі
Самбірського повіту [1, арк. 3; 7, k. 430], але цього
ж року його було переведено до сусіднього села
Окриниця. Там він теж затримався ненадовго, і вже
1886 року був призначений тимчасовим учителем у
село Іллінці Снятинського повіту [1, арк. 3]. 1888 року
Віктор Баліцький успішно склав кваліфікаційний іспит
[7, k. 477] і отримав в Ілльківцях посаду «сталого
вчителя», на якій перебував до 1893 року, коли його було
призначено директором народної школи в селі Чуква
Самбірського повіту. 1904 року В. Баліцький склав
кваліфікаційний іспит для роботи у виділовій школі
й з 1906 року отримав посаду виділового вчителя у
Самборі. 1907 року його було переведено до самбірської
чотирикласної народної школи, де він працював
аж до 1919 року [1, арк. 3]. 1918 року він залишив
останній запис у спогадах про те, що за рекомендацією
шкільного інспектора планує закінчити вчительську
працю й перейти на пенсію [7, k. 781]. Проте через події
українсько–польської війни 1918–1919 років цим планам
не судилося здійснитися.
З відновленням Другої Речі Посполитої у Віктора
Баліцького розпочалися серйозні проблеми. Його було
звинувачено в колабораціонізмі за те, що в період
польсько–української війни він протягом двох місяців
продовжував працювати у школі на території ЗУНР,
тобто в Самборі [1, арк. 5]. Реабілітаційна комісія
розпочала слідство, за яким зарахувала В. Баліцького до
категорії «Б» [1, арк. 6].
Протягом 1919–1920 року він був безробітним, через
що його родина (дружина і п’ятеро дітей) опинилися на
грані зубожіння. У зв’язку з цим Віктор Баліцький писав
листи до Крайової шкільної ради, в яких просив про
хоч якусь посаду, щоб прогодувати сім’ю. Так, у листі
від 2 вересня 1919 року він повідомляв, що останню
зарплату дістав ще 1 лютого того ж року, а грошову
допомогу отримав тільки двічі у розмірі 400 і 510 крон,
окрім цього через відсутність прибутків потрапив у
величезні борги [1, арк. 7]. Лист подібного змісту він
надіслав ще раз 26 квітня 1920 року. В ньому він писав,
що вже понад рік не отримував жодних прибутків, хоча
міг претендувати на пенсію, адже його стаж роботи
нараховував 34 роки, а останню відпустку він брав
ще 1904 року. Проте він просив не про пенсію, а про
місце праці: «В наступному році маю двох дітей вчити
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в університеті, ще двох – в гімназії, через це прошу, щоб
дали мені посаду у Львові. Якщо Висока Крайова рада
цієї причини не врахує, то прошу в Коломиї чи Станіславі
або ж до якогось ще міста, щоб міг з користю для
держави працювати» [1, арк. 15]. Шкільна адміністрація
відреагувала на прохання Віктора Баліцького аж
2 липня 1920 року, коли видала розпорядження про
його призначення на посаду вчителя у чотирикласну
школу ім. Яна Собєського в Стрию [1, арк. 17]. Посада
передбачала оплату праці в розмірі 6300 марок на місяць
та право на безкоштовне помешкання [1, арк. 19].
1 вересня 1920 року Віктор Баліцький прозвітував
шкільній адміністрації, що на нове місце праці прибув
і роботу розпочав [1, арк. 21]. Але вже 17 вересня до
Крайової шкільної ради у Львові надійшов лист від
міністерства освіти, в якому В. Баліцькому заборонялося
працювати у школах Східної Галичини через те, що
він «не гідний довіри», тому його належало перевести
до Познані [1, арк. 22]. У Познані Віктору Баліцькому
було надано місце праці вчителя у школі №16, зі
значно нижчою оплатою – 1084,25 марок на місяць за
відсутності помешкання [1, арк. 23–37]. До середини
квітня 1921 року Віктор Баліцький продовжував
працювати у Стрию, а з 30 квітня – вже перебував у
Познані [1, арк. 52–53]. Вірогідно, що це була остання
посада В. Баліцького, проте стверджувати про це
складно, адже більше ніяких відомостей, крім факту
прибуття на місце праці, про нього нема. Характерно,
що на переїзді до Познані обривається також щоденник
Стефана Баліцького [6, k. 137]. Глибокі переживання
цілої родини, викликані необхідністю покидати Гали
чину, С. Баліцький відобразив у оповіданні «Про дім»,
яке, зрештою, так і не було опублікованим.
Ключем до розуміння постаті Віктора Баліцького
є школа. З нею в різний спосіб пов’язані всі головні
рішення у його житті, в тому числі найскладніший
для людини другої половини ХІХ – початку ХХ сто
літті вибір між національними почуваннями і гума
нізмом, між служінням в його випадку польським і
загальнолюдським ідеалам.
Віктор Баліцький народився в етнічно польській
родині, але ріс в переважно українському середовищі.
Цікавим є той факт, що його хрещеною матір’ю
була русинка, дочка греко–католицького священика
Марія Чайковська [7, k. 1]. Навчаючись у польсько–
українській початковій школі, Віктор Баліцький ще
більше інтегрувався в руське–польське середовище, яке
вважав абсолютно органічним. Він навіть згадував про
те, що будучи католиком, відвідував греко–католицьку
церкву на всі релігійні свята за Юліанським календарем
[7, k. 42–43]. Близькі стосунки з русинами до певного
часу були запорукою того, що національний рух був
йому цілком байдужим. Переломний момент наступив
у четвертому класі гімназії, коли через професора–
русина В. Баліцького вигнали. Власне цей конфлікт
став першим досвідом національної дискримінації в
його житті: «Професор Данилюк, Русин, був настільки
упередженим, що ми усі це помічали, що Русинів
легше питає ніж Поляків, власне тому я ту «двійку»
отримав… Цього разу я вже не витримав і кажу:
«Вчився і знаю, а п. професор Русинів питає простіше!»
Його наче вдарило, вскочив у тій хвилі і каже: «Ти
лайдаку!», а я обурений на то: «Сам ти лайдак!» Він –
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за палку, я – за шапку і до дверей. Він за мною, але я
по сходах і щонайшвидше додому. Так закінчилася для
мене гімназія. Те відмінювання числівників грецьких
вирішило мою долю» [7, k. 119]. Ця ситуація стала
справді поворотною у його житті, адже призвела до
двох важливих наслідків: по–перше, спричинила вибір
учительського фаху, бо кращі варіанти стали просто
недоступними; по–друге, злість та образа призвели
до того, що в постаті професора–русина В. Баліцький
відчув глибоку антипатію до русинів як народу й
включився у польський національний рух.
Ці дві обставини, вибір професії та радикалізація
національних поглядів, наклалися одна на одну й
навчання в учительській семінарії Віктор Баліцький
починав із твердою морально–ціннісною установкою
працювати народним вчителем на благо польської
нації, «щоб коли буду на посаді вкорінювати в молодь
дух патріотизму і національної свідомості» [7, k. 240].
Цьому ще більше сприяла його активна участь в
таємному патріотичному товаристві. Про практичну
сторону «патріотичної місії» на своїй першій посаді
Віктор Баліцький не згадував нічого, він взагалі мало
писав про навчальний процес в той період, згадував
лише про свою першу учительську конференцію та про
членів місцевої шкільної ради [7, k. 269–272].
Черговим переломним моментом у його житті став
арешт та військова служба, які знову ж кардинально
змінили погляди В. Баліцького на призначення
вчителя та національний рух. Конкретно сказати,
яка подія підштовхнула його до ревізії категорії
цінностей складно, бо він сам про це не писав
нічого, лише згадавши, що «порвав з радикальними
колами польської інтелігенції повністю, бо чув в собі
потребу почати спочатку… Тож з всією старанністю
взявся за вчительську працю» [7, k. 463]. Більше в
організації такого типу він не вступав, зате став членом
«Товариства Педагогічного» [7, k. 532].
Очевидно, Віктор Баліцький був справді добрим
вчителем. Про його успіхи в самбірській школі, де
він працював з 1906 року, свідчать похвальні відгуки
шкільних інспекторів, які щорічно здійснювали
перевірки закладу. Його характеризували, як сумлінного,
дисциплінованого та здібного вчителя, учня якого
роблять «добрий поступ в науці» [1, арк. 3–4]. Сам
Віктор Баліцький писав: «Я можу бути гордим з себе,
що ані жодного разу не брав собі на поміч бука, я й
без нього з шкільними дітьми завжди собі порадити
можу… З шкільною молоддю можна домовитися…
Якщо вчитель, хоче що–небудь від учнів, хай їм щось
взамін запропонує, та домовленість міцніше тримає ніж
десять стусанів (в оригіналі – odważonych – В. А.)» [7,
k. 535, 538]. Про національний аспект в педагогічній
праці В. Баліцький не згадував, хоча з огляду на те, що
він працював на території Східної Галичини, учнів–
русинів у нього було швидше за все багато. Про лояльне
ставлення до них свідчить його лист до Крайової
шкільної ради, в якому він писав, що продовжував у
1918–1919 роках працювати в школі, бо «не можу забути
свій обов’язок перед людськістю» [1, арк. 1].
Проте таке толерантне ставлення до українців і
трактування вчительського фаху як сенсу життя врешті
зіграло з В. Баліцьким злий жарт. 1881 року його було
засуджено за надмірний патріотизм, а 1919 року –
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

звинувачено у його відсутності. Слідство 1919 року
розпочалося з доносу від директора школи, який
стверджував, що на учительській конференції В. Баліць
кий заявив: «Ганьба тим полякам, які русинам створити
свою державу перешкоджають» [1, арк. 5]. Вже згодом
до матеріалів слідства було долучено інформацію про
його присягу на вірність ЗУНР, яку давали всі державні
службовці, щоб залишитися на своїх місцях. Оскільки
В. Баліцький продовжував працювати, то слідча
комісія дійшла до висновку, що документ з присягою
підписав і він. До цього додалася ще й колективна
заява колег Віктора Баліцького, що відмовилися з ним
працювати: «Додати належить, що гроно вчительське
школи ухвалило не працювати з Баліцьким. Вже під час
російської окупації він був єдиним поляком, що пішов
на курс російської мови» [1, арк. 6]. Проте в листі–
виправданні до Крайової шкільної ради В. Баліцький
стверджував, що колеги підписали заяву під тиском
директора школи, а він сам про українську державу
говорив у контексті збереження миру в повоєнному світі
[1, арк. 1]. Звинувачення в гострих висловлюваннях
В. Баліцького підтвердження не знайшли, але пока
рання у вигляді звільнення, а згодом призначення в
інший кінець Польщі він таки поніс. Фактично його
було покарано за те, що незважаючи на політичні і
національні протиріччя в польсько–українському середо
вищі він залишився вчителем, що сумлінно виконував
свої обов’язки.
Отож, Віктор Баліцький зробив остаточний вибір
на користь служінню загальнолюдським, а не націо
нальним ідеалам. На його світоглядну позицію мав
вплив ряд факторів, таких, зокрема, як глибока
інтеграція з дитинства в мішаний польсько–руський
простір, сприйняття власного вчительського фаху
як просвітницької місії, а також негативний досвід
участі в національно–політичному протистоянні. Вибір
просвітницького месіанізму зробив Віктора Баліцького
добрим учителем, але в умовах загострення національ
них протиріч професійні якості педагога стали другоряд
ними, а він сам отримав тавро «не гідного довіри».
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«I am a teacher and my pupils are only children»: Life history
of Wiktor Balicki on the background of Polish–Ukrainian
relations in Galicia of the end of the 19th and the beginning
of the 20th century
The article focuses on microhistory of Wiktor Balicki, public school teacher
in Galicia of the second half of the 19th and the beginning of the 20th century. W.
Balicki (Pole of origin) lived and worked until 1920 on the area of Polish–Ukrainian
ethnic borderland in eastern part of the province. Exacerbation of national relations
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at that time and specificity of the teacher’s work in ethnically mixed schools put him
in a position where he had to choose between national and universal (human) values.
Being a good Pole (or Ruthenian) or being a good teacher – it was a moral problem
which every teacher had to face with. Microhistory of Wiktor Balicki shows one of the
possible strategies to choose for teacher–human on the background of the era.
Keywords: public school teacher, Polish–Ukrainian relations, Galicia, public
school.
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Діяльність товариства
«Учительська громада»
у роки Першої світової війни
та перші повоєнні роки
Проаналізовано діяльність товариства «Учительська громада» у роки
Першої світової та польсько–українських воєн, а також у перші повоєнні роки.
Відзначено, що учительська організація навіть в умовах воєнний дій на території
Галичини не припинила діяльність, продовжуючи працювати в культурно–
освітньому напрямі. Констатовано, що чимало педагогів, які були членами
товариства, взяли участь у бойових діях Першої світової війни, вступили
у лави збройних сил Західно–Української Народної Республіки. Наголошено,
що у новоствореній державі (ЗУНР) члени товариства підтримували новації
влади в освітній сфері, зокрема виступили одними з ініціаторів скликання
з’їзду учителів середніх шкіл з території, що була під владою ЗУНР (1919 р.).
Зауважено, що поразка українців у державотворчих змаганнях (1918–1919 рр.)
перекреслила надії українців на формування української школи, привела до
утисків національно–свідомих педагогів, що негативно відбилося на діяльності
«Учительської громади» у перші повоєнні роки.
Ключові слова: «Учительська громада», Галичина, Перша світова війна,
українсько–польська війна, учитель, освіта, школа.

Напередодні Першої світової війни одним із провід
них українських учительських товариств Галичини
залишалася «Учительська громада». Товариство стало
вагомим «гравцем» на культурно–освітньому полі у
Східній Галичині, акумулювало у своїх лавах відомих
громадсько–політичних діячів. Учительська організація
ввійшла до Державного союзу вчителів державних
шкіл Австро–Угорщини (1909 р.), підтримувала тісні
відносини із Краєвим шкільним союзом, «Просвітою»,
Українським педагогічним товариством (УПТ), Това
риством ім. Сковороди у Чернівцях, яке навіть орга
нізувало субвенцію Буковинського сейму на видання
часопису «Нова школа». Члени товариства організо
вували відзначення національних свят та урочистих
заходів у навчальних закладах краю, виступили одними
з ініціаторів скликання Всеукраїнського шкільного
конгресу. Проте, Перша світова війна практично уне
можливила діяльність «Учительської громади», відкрила
нову сторінку в її історії.
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 [5], І. Курляк [6],
О. Луківа [8], Б. Ступарика [12; 13], В. Чоповського
[19] 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
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періодичної преси, спогади учителів–членів учительсь
ких товариств. Основна мета розвідки – охарактери
зувати особливості діяльності «Учительської громади»
у роки Першої світової та польсько–української воєн, а
також перші повоєнні роки (1914–1922 рр.).
Зміст діяльності «Учительської громади» у 1914–
1922 рр. поза організаційними рамками, був «набагато
біднішим» у порівнянні з довоєнним. Перша світова
війна і польсько–українська війна, їх наслідки висунули
нові проблеми у суспільно–культурному житті Гали
чини. За словами О. Терлецького: «Воєнні умовини не
дозволяли влаштувати виміни думок, яка була конечна.
Ішло передусім про молодь. Війна витворила інакшу
психіку в молоді і громадянстві. У нових обставинах
треба було зорієнтуватися, тому дуже корисні були
реферати на тему виховання молоді і про вплив війни на
її психіку» [15, c. 3–48].
Перша світова війна перервала діяльність «Учи
тельської громади». Тільки після відступу російських
військ у травні–червні 1915 р. з Галичини, товариство
відновило діяльність на звільненій території. Почин
зробила філія в Перемишлі, яка організувала 21 вересня
1915 р. нараду за участю 15 осіб. 29 вересня того ж року
у Львові відбулася нарада членів товариства (19 осіб)
на якій обрано комітет, який мав виконувати функції
Головного виділу в умовах війни. Всіма справами
товариства у цей період керував Ю. Стефанович за
допомогою чисельно не повного Головного Виділу
та кількох кооптованих членів. Згодом на сходинах
львівських членів «Учительської громади» порушено
питання діяльності середніх шкіл і ухвалено створити
за участю товариства шкільну комісію для Волині
і Холмщині, яка б виконувала важливе завдання
організації шкіл на цих землях. Обговорення цього
питання відбулося і в Перемиській філії. Упродовж
листопада–грудня 1915 р. відбулося декілька нарад
членів «Учительської громади» на яких виголошено
доволі змістовні реферати [15, c. 3–48].
Після повернення до краю значної кількості
колишніх членів товариства, 19 квітня 1916 р. було
скликано загальні збори «Учительської громади» у
Львові, на яких обрано Головний виділ під проводом
К. Студинського. Керівники товариства з огляду на
воєнний стан не могли розвивати активної, передусім,
організаційної діяльності. Не завжди ефективною була
також діяльність щодо захисту станових інтересів
«Учительської громади». Зокрема, не допомогли
протести філії в Перемишлі у 1915 р. з приводу арештів
і вивезення до Телергофу трьох учителів Перемиської
гімназії – В. Зубрицького, Т. Коростіля, І. Гонтарського.
Безрезультатною виявилася вимога «Учительської
громади», передана Краєвій шкільній раді у 1916 р.
про призначення директорами гімназій відповідних
професійних, досвідчених осіб. Товариство протестувало
проти арештів декількох учителів Коломийської гімназії,
спрямувавши їх до кураторії Львівської шкільної округи
у Львові і Міністерства освіти у Варшаві [16, c. 105].
Наступні загальні збори товариства мали відбутися
1 листопада 1918 р., проте Листопадовий зрив, початок
польсько–української війни не дозволили їх скликати.
Утворення Західно–Української Народної Республіки
(ЗУНР), злука Української Народної Республіки (УНР)
і ЗУНР подарували надії «Учительській громаді» на
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успішне та ефективне розв’язання проблем освіти у
власній державі. Зокрема, уже 6 листопада 1918 р.
Українською Національною Радою був створений Дер
жавний секретаріат освіти і віросповідань. Найважли
віші закони щодо організації освіти були ухвалені уря
дом після злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. [7, c. 99].
За участю делегатів «Учительської громади», 3
лютого 1919 р. відбувся з’їзд представників народного
учительства Західної України, який розглядав питання
організації народного шкільництва та станові справи
українського учительства. У резолюціях з’їзду підкрес
лювалось, що «народна школа стала силою факту,
державною конституцією Української Народної Респуб
ліки, а внаслідок цього народні учителі і учительки в
дієвій службі зістали з днем 1 січня 1919 р. державними
урядниками…» [17, арк. 17].
Для формування основ української школи важливе
значення мав ухвалений 19 лютого 1919 р. закон «Про
основні уладження шкільництва на Західній Області
Української Народної Республіки». Законодавчий акт
передбачав, що всі школи на території УНР–ЗУНР
повинні стати державними, а вчителі, які працюють в
них – державними урядниками. Мовою викладання в
навчальних закладах краю проголошувалася українська
[12, c. 21–22].
Проте, після відступу українського війська зі Львова,
«Учительська громада», де–факто, припинила свої
діяльність до жовтня 1919 р. Значно раніше припинила
діяльність філія в Перемишлі, яка, як відзначалося, була
відновлена у 1915 р. Інші філії «Учительської громади»,
за винятком Станиславівської та Яворівської, взагалі не
відновили своєї діяльності. Водночас діяльність філії
у Станиславові, відновленої у січні 1916 р. перервала
російська наступальна операція (не діяла до серпня
1917 р.) [21, c. 45].
Сучасники подій зауважували, що у цей доленосний
період «українське середнє вчительство в почутті
обов’язку зглядом нації…, взяло активну участь в
українському національному життю Галичини, в добі
відродження, в часі визвольної боротьби… Коли
прийшло до боротьби за політичну незалежність,
то богато з цього вчительства знайшлося в рядах
української армії, а богато лягло головами…» [14, c. 3].
Відзначимо, що коли осідком уряду ЗУНР став
Станиславів, місцева філія товариства «виявляла
найбільшу активність» (голова – Д. Джерджа),
завдяки чому 21–23 березня 1919 р. відбувся з’їзд
учителів середніх шкіл з території, що була під
владою ЗУНР. З важливішою доповіддю (рефератом)
виступив Г. Брегідер. У резолюції, що стосувалася
реформи шкільництва стверджувався національний
характер школи, яка мала готувати не тільки до студій
університетів, але й «до життя і праці» [4, c. 67].
На думку учасників зібрання, школа мала стати
вільною від односторонніх впливів держави, церкви,
політичних партій. Стверджуючи свободу совісті з’їзд
ухвалив, що навчання релігії та виконання релігійних
практик мало бути залежним до 16 року життя від
волі родичів, а пізніше – від волі самого учня. Хоча
основою виховання з’їзд вважав фізичну культуру,
проте його делегати виступили проти мілітаризації
школи. Для співпраці школи і батьків мали утворитися
батьківські комітети з дорадчим голосом. Запланована
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з’їздом зреформована середня школа мала поділятися
на: нижчу; однотипову середню школу без класичних
мов; різнотипову середню школу (гуманістична, реальна,
модерно–філологічна і технічна) [4, c. 67].
У питанні станової організації вирішено, що все
учительство середніх шкіл мало організуватися на
демократично–республіканських основах. Учителі всіх
середніх шкіл однієї місцевості мали утворити Раду
учителів середніх шкіл цієї ж місцевості. Всі ради
учителів середніх шкіл на місцях визначали одного
представника до Центральної ради учителів середніх
шкіл західної області УНР, яка мала осередок у місці
осідку обласного уряду. Центральна рада учителів
середніх шкіл обирала виділ, який складався з
9 членів. Він же обирав 3 постійних представників
до Державного секретаріату освіти. Мужі довір’я
Центральна рада учителів середніх шкіл мали
вирішальний голос у всіх станових справах учительства
середніх шкіл та у справах середнього шкільництва.
На основі цієї станової організації мали проводитися
кожні п’ять років вибори директора, його заступника
і управителя середньої школи. З’їзд висловився за таке
матеріальне забезпечення учителів, щоб «вони могли
повністю присвятити себе педагогічній праці» [4, c. 67].
Резолюції з’їзду учителів середніх шкіл були
неоднозначно сприйняті в «Учительській громаді».
«Коли в резолюціях висказується застереження щодо
інгеренції в шкільних справах нашої власної держави, –
підкреслював О. Терлецький, – яка щойно творилася,
коли вплив церкви на школу бажалося усунути тоді, як
нам треба було в пору затяжних змагань консолідації
всіх наших сил, і врешті, коли автори резолюції боялися,
щоби наша молодь не захоплювалася мілітаризмом і то
саме тоді, к нам треба було міцної армії, то це доказ, що
учасники цього з’їзду не здавали собі як слід справи з
поваги хвилі, не бачили дійсности, а жили кличками,
що їх вигадувала східноєвропейська революція 1917–
1918 рр.» [15, c. 25].
Поразка українців у національно–визвольних змаган
нях 1918–1919 рр. не могла не вплинути на діяльність
товариства. «Учительська громада» усвідомлювала,
що працювати доведеться «в тяжкій, напруженій
атмосфері», але саме «муравлина, ідейна і творча
праця для добра грядущих поколінь» [10, c. 1], – було
найважливішим завданням українського вчителя у
нових суспільно–політичних умовах. Товариство, не
зважаючи на репресії та тиск карально–репресивної
системи, виступало за: створення вищих шкіл у
Львові; заснування нових середніх шкіл, «вивінування
їх необхідними шкільними приладами і засобами
навчання»; створення гігієнічних умов навчання для
української молоді; заснування у кожній українській
громаді школи з українською мовою навчання; ство
рення умов для вільного і «ніким не спинуваного
розвитку української культури» [10, c. 1].
Члени «Учительської громади» зауважували, що
«наші сусіди мають на послугах необхідні засоби
та силу державного апарату. Одначе, вони не
вдовольняються своїми державними установами, а
вторять громадські організації для прискорення своїх
задушевних мрій. Перед нами стає цілій своїй величі
потреба удержання нашого приватного шкільництва,
на сторожі котрого стоїть У.П.Т. Якщо не хочемо дати
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себе живцем похоронити, мусимо подумати про засоби
доцільної оборони» [10, c. 1].
Складний післявоєнний період відбився на діяль
ності членів «Учительської громади» [11, c. 1]. Після
наступу польських військ та еміграції уряду ЗУНР,
польські інституції влади до осені 1919 р. не дозволяли
скликати навіть засідання Головного виділу у Львові.
Його перше повоєнне засідання відбулося 2 жовтня
1919 р. з єдиним питанням на порядку денному –
відновлення діяльності філій товариства. Упродовж
наступного року відновили діяльність філії товариства
в Стрию і Коломиї, 1921 р. – Бережанах, Перемишлі,
Тернополі, Чорткові, Рогатині та Долині [15, c. 30].
Загальні збори товариства 12 лютого 1920 р.
зафіксували діяльність 10 філій та понад 320 членів.
На зборах поставлено вимогу «притягнути у члени
«Учительської громади» громадян з–поза фахових
педагогів і зацікавити справами шкільництва і публич
ного виховання ширший загал», чого однак у найближчі
роки не вдалося досягнути. Окреслена проблема
обговорювалася й на чергових загальних зборах
товариства 26 грудня 1920 р. [18, арк. 9].
Зауважено, що: «Учительська громада» брала учать
над службовим правильником вчителів приватних
середніх шкіл УПТ; філії товариства започаткували
дискусію про реформування середньої школи (М. Сабат
підготував для українських гімназій навчальний
план, який уже був предметом нарад «Учительської
громади»); філії в Стрию і Бережанах здійснили заходи
щодо перетворення українських рівнорядних відділів
у самостійні гімназії; філії в Перемишлі та Тернополі
організували підготовчі курси для учнів до вступу в
гімназії;філія в Станиславові дискутувала над планами
будови вакаційних осель у Микуличині і Ямній [21,
c. 29].
Щодо організаційних справ, на загальних зборах
«Учительської громади» 26 грудня 1920 р. відзначено,
що найдіяльнішими виявилися філії у Станиславові,
Долині, Стрию, Перемишлі, водночас в інших не було
можливості розвинути активну діяльність. Констатовано,
що з довоєнних не відновили діяльності три осередки –
Львові, Городенці і Сокалі. 31 делегат «Учительської
громади» обрав головою організації С. Громницького
[15, c. 32].
Голова Української радикальної партії І. Макух
слушно зауважував, що «винищити українську
інтелігенцію – це було перше завдання польської
адміністрації та поліції» [9, c. 9]. У таких умовах,
одним із першочергових завдань новообраного голови
товариства стало відновлення видання друкованого
органу «Учительської громади». Завдяки зусиллям
С. Громницького, «Наша школа» відновила діяльність
у 1921 р. Щодо змістовної спрямованості журналу, то
члени товариства розходилися в думках: одні бажали
видавати журнал для учителів–фахівців у форматі
існуючої «Нашої школи», інші – М. Галущинський
та ін. радили видавати орган, присвячений справам
національного і суспільного виховання. Останні вва
жали, що такий часопис з загальним характером здобуде
передплатників також «у позавчительських колах» [10,
c. 1].
Головний виділ прислухався до другої пропозиції
і у квітні 1921 р. з’явився часопис «Світло» (редактор
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М. Галущиський). У першому числі вміщено статті
виключно педагогічного змісту з дошкільного, шкіль
ного і позашкільного виховання. Проте були відсутні
статті з дидактики, методики, не було також відділу
рецензії. У 1922 р. з’явилося три випуски «Світла», де
вміщено повідомлення про наради УПТ щодо видання
шкільних підручників [10, c. 1].
С. Громницький реорганізував основні фонди
товариства. Зауважимо, що ще у 1916 р. Головний
виділ виступив з ідеєю заснування т.зв. «вдовиного
фонду», призначеного для вдів – членів «Учительської
громади», однак особливої підтримки лідери товариства
не відчули. Тільки після Першої світової війни було
активізовано діяльність у цьому напрямі, оскільки
родини членів «Учительської громади» опинилися у
критичному матеріальному становищі [15, c. 32].
У квітні 1921 р. Головний виділ у порозумінні з
філіями організував «допомоговий фонд» названий
тоді «фондом лихоліття». У результаті допомогу
діставали безробітні вчителі, вдови і родини тих
членів товариства, які не повернулися до краю.
Філії в Станиславові і Перемишлі ініціювали збірку
коштів на користь письменника В. Самійленка. Того
ж року місцева влада заборонила Головному виділу
«Учительської громади» організовувати науково–
методичні наради (сходини) з рефератами. Проте філії
практику відчитів рефератів на науково–педагогічні
і науково–популярні теми продовжували й у 1922 р.,
зокрема у Перемишлі, Коломиї, Бережанах, Тернополі та
Станиславові [15, c. 32].
Нові шкільні програми навчання (1922 р.) «не брали
під увагу» вивчення української мови, не враховували
потреб української молоді у вивченні історії і географії,
адже вони майже не торкалися України. Матеріал
навчання необхідно було пристосовувати до нових
напрямів і методів шкільної навчальної і виховної
роботи. З цих причин, у цей період Головний виділ
і філії в Перемишлі, а також окремі вчителі – члени
«Учительської громади» присвятили «багато праці»
складанню нових програм навчання і пристосуванню
нових методів праці до викладання української мови,
історії, географії, як найважливіших предметів в системі
національного виховання [3, c. 4].
Власне починаючи з 1922 р. робота у цьому
напрямі проводилася безперервно в різних установах:
«Учительській громаді», «Рідній школі», засіданнях
педагогічних рад гімназій у Львові, Перемишлі та ін.
Зокрема Я. Гопдинський, В. Радзикевич, А. Княжинсь
кий, Я. Біленський, О. Панейко та ін. внесли вагомий
внесок у методику вивчення рідної мови. З найважли
віших починів у цій сфері відзначимо сходини
львівських україністів (1922 р.) і ширші наради членів
«Учительської громади», на яких обговорювалися
програми навчання української мови у середніх навчаль
них закладах Галичини [20, c. 7].
Зауважимо, що ситуація ускладнилася після прий
няття т.зв. утраквістичних законів. «Українська школа»
писала, що існування загальноосвітніх державних
середніх шкіл після їх ухвалення залежить виключно
від «доброї волі і свобідної оцінки міністра освіти».
Більше того, подальше існування українських шкіл
залежить від того, хто очолюватиме міністерство освіти,
від суспільно–політичної ситуації в державі і вкінці «від
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становища, яке у відношенні до спроб з’єдинення займе
український нарід» [20, c. 7].
Надзвичайно жвава діяльність товариства на початку
1920–х рр. привела до збільшення членів організації,
дозволила викристалізувати її актив, розширила сфери
роботи. Так, у Долині 12 жовтня 1922 р. при філії було
організовано «Становий комітет приватних вчителів
середніх шкіл УПТ», який мав захищати станові
інтереси приватних учителів (головою Комітету обрано
О. Назаревича). Головний Виділ також намагався пож
вавити діяльність провідних філій та відкрити нові.
Вказані заходи привели до істотного збільшення кількості
членів–учителів до 353–х наприкінці 1922 р. [21, c. 34].
Таким чином, товариство «Учительська громада»
поряд із «Взаїмною поміччю українського вчительства»,
«Рідною школою», «Просвітою» та ін. національно–
культурними організаціями у роки Першої світової війни
та перші повоєнні роки намагалося не втратити вплив на
українське учительство, в умовах новоутвореної ЗУНР
мобілізувати їх з метою побудови українською за духом
школи. Поразка українців у державотворчих змаганнях
негативно відбилося на діяльності товариства, яке,
однак, в умовах польського владного режиму намагалося
дотримуватися основоположного принципу своєї
діяльності – захист соціальних інтересів українських
педагогів та боротьба із полонізацією народного шкіль
ництва у Східній Галичині. Для реалізації цієї мети
використовувався широкий арсенал засобів: від мемо
рандумів до центральних органів влади до проведення
краєвих віч та інших протестних акцій.
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the territory of Galicia, did not cease activities, continuing to work in the cultural–
educational direction. It was stated that many teachers who were members of the
society took part in the fighting of the First World War, joined the armed forces of the
Western Ukrainian People’s Republic. It was emphasized that in the newly created
state (ZUNR) the members of the society supported the innovations of the authorities
in the educational sphere, in particular, they acted as one of the initiators of the
convening of the congress of secondary school teachers from the territory under
the control of the ZUNR (1919). It was noted that the defeat of Ukrainians in state–
building competitions (1918–1919) crossed the hopes of Ukrainians for the formation
of a Ukrainian school and led to the harassment of nationally–conscious teachers,
which had a negative effect on the activities of the «Uchitels’ka gromada» in the early
post–war years.
Keywords: «Uchitels’ka gromada», Galicia, First World War, Ukrainian–Polish
war, teacher, education, school.
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The activity of «Uchitels’ka gromada» in the First World War
and the first successful years
The activity of the Society «Uchitels’ka gromada» during the First World War
and Polish–Ukrainian wars, as well as in the first post–war years, the analyzed. It
is noted that the teacher’s organization, even in the conditions of military action in
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Розвиток легкої промисловості
Чернігівської губернії в другій половині ХІХ –
на початку ХХ століття
Висвітлено питання розвитку легкої промисловості Чернігівської губернії
в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., показано розміщення підприємств
галузі. Охарактеризовано основні публікації з проблематики, якій присвячується
означена стаття. Проаналізовано джерела постачання сировини для
чернігівських фабрик і заводів. Зосереджено увагу на процесах капіталізації
та економічній політиці Російської держави щодо легкої промисловості.
Визначено вектори технічного розвитку фабрик внаслідок наукових досягнень
та напрями збуту продукції підприємств на зовнішньому та внутрішньому
ринках. Досліджено роль підприємців та робітників у розвитку галузей легкої
промисловості.
Ключові слова: легка промисловість, текстильна промисловість, експорт,
ринок, сировина, фабрика, технічний прогрес.

Проблема кризових явищ у легкій промисловості
привертає особливу увагу суспільства й науковців до
історико–економічних проблем у національній еконо
міці. Процеси, що відбувалися в Україні в минулому
потребують глибоких аналітичних і синтезованих
оцінок істориками сьогодні. Тому на сучасному етапі
історичної науки всестороннє осмислення особливостей
розвитку легкої промисловості України передбачає
вивчення проблем економічної історії та окремих
її регіонів. Регіональна історія завжди була однією
з актуальних тем не лише з науково–пізнавального
погляду, а й у контексті виявлення історичних
коренів сучасних проблем і шляхів їх вирішення.
Становлення та розвиток галузей легкої промисловості
у Чернігівській губернії мали свою специфіку порівняно
із загальноукраїнськими тенденціями. Розвиток найваж
ливіших галузей виробництва значною мірою залежав
від імпорту устаткування, сировини і матеріалів.
Багатьох галузей легкої індустрії взагалі не існувало.
Праці з питань легкої промисловості з’явилися
відносно давно й мають в ряді випадків ідеологічно
упереджене трактування історико–економічних проце
сів, що відбувалися в даний період. За характером
ці дослідження мають часто лише загальний нарис
основних процесів розвитку регіональної легкої про
мисловості України. Важливі відомості щодо легкої
промисловості в Чернігівській губернії подають дослід
ники ХІХ ст. М. Домонтович [5] та А. Русов [8]. В
дослідження промисловості внесли праці істориків, які
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вивчали окремі галузі промисловості. Так, монографія
Т. Дерев’янкіна [2] стала спеціальним дослідженням
української текстильної мануфактури періоду розкладу
і кризи феодально–кріпосницьких відносин. Автор
вивчав питання закономірності формування і розвитку
текстильної мануфактурної промисловості в Україні
та в Чернігівській губернії в загальному аспекті ґенези
промислового капіталізму. Велику увагу становищу
російської та української легкої промисловості приділив
К. Пажитнов [9]. Автор пов’язує становлення вовняної
промисловості з політикою самодержавства. ґрунтовну
працю з детальним описом економічного та техніч
ного розвитку клинцівських підприємств до століття
започаткування місцевої вовняної промисловості опуб
лікував Ф. Євгеньєв [3]. У монографії І. Гуржія [1]
висвітлюється комплекс питань про розширення і
зміцнення промислового та торговельного розвитку
України в 60–90 рр. ХІХ ст. Зокрема автор висвітлює
розвиток легкої промисловості України в системі
всеросійської. О. Нестеренко [7] мав на меті показати
промисловість України на всіх основних етапах її
розвитку: період розвитку промисловості від ремесла
до фабрики та розвиток фабричного виробництва в
дореволюційній Україні.
Мета пропонованої статті полягає у висвітленні
та аналізі питання розвитку легкої промисловості в
Чернігівській губерніях в другій половині ХІХ – на
початку ХХ ст., розкритті ролі легкої промисловості
в економічному та соціальному розвитку губернії
зазначеного періоду, з’ясуванні впливу реформ на
економічний клімат.
Легка промисловість Російської імперії, продукція
якої у дореформений період розповсюджувалася не
тільки в Україні, а й в Центральній Росії, Прибалтиці,
Царстві Польському, на Кавказі, поступово скорочувала
своє виробництво. На 70–ті рр. ХІХ ст. більше половини
вовняних виробів виготовлялися в Московській губернії.
За нею слідували 6 губерній, кожна з яких виробляла
промислової продукції на 2,5–8 млн. крб. У їх кількість
входила Чернігівська губернія [1, с. 42–43].
Таблиця 1
Підприємства легкої промисловості
Чернігівської губернії на поч. 60–х рр. ХІХ ст.
[5, с. 259–260].
К–сть заводів
і фабрик

Вартість
виробництва,
крб.

К–сть
робітників

Суконні

18

1 630 595

4 233

Панчішні

9

76 383

192

Щетинно–
тіпальні

5

142 680

58

Шкіряні

63

106 911

222

Овечо–
рукавичні

2

1 800

15

Парусині

6

13 415

116

Канатні

3

5000

15

Назва
підприємств
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З діючих 27 текстильних фабрик, лише 3 займалися
виробництвом грубого сукна, що призначалося для
армійського обмундирування. Інші 24 фабрики виготов
ляли, переважно з вовни тонкорунних овець, середньої
якості сукна й панчішні вироби, що були особливим
виробництвом у всій Російській імперії. Ці суконні
товари призначалися, в основному, для експорту в
Середню Азію та Китай. За вартістю виробництва,
вовняна промисловість Чернігівської губернії займала
п’яте місце в Росії (в 1860 р. досягала 1 706 978 крб.).
За даними Департаменту торгівлі і мануфактур в
1891 р. в Чернігівській губернії працювали 11 суконних,
16 коноплепрядильних і канатних, 52 шкіряних під
приємств [8, с. 265].
Зменшення кількості підприємств легкої промисло
вості пояснюється тим, що раніше вони були частиною
поміщицьких сільськогосподарсько–промислових комп
лексів, а внаслідок реформ 60–х рр. вони перейшли
у власність від поміщиків до фабрикантів та купців.
Разом з цим переходом простежується концентрація
капіталів у руках нових власників. Деякі з них суттєво
збільшили суму виробництва на власних підприємствах
та проводили їх переобладнання на роботу на парових
двигунах.
Від 60–х рр. ХІХ ст. в України спостерігається
пожвавлення господарсько–економічного життя, що
відобразилось і на суконному виробництві. В ці роки
нагромаджені купецтвом кошти стали основою для
технічного переобладнання мануфактур у капіталістичні
фабрики. В 1861 р. у посаді Клинці діяло 14 ману
фактур, на яких упродовж перших пореформених
років розпочався процес модернізації устаткування.
Так, впроваджуються механічні ткацькі верстати та
шліхтувальні машини, чим поліпшується ткання.
Важливим зрушенням в технічному переоснащенні
суконних підприємств стало поширення парових
машин. На всіх клинцівських фабриках встановлюються
парові двигуни, якими розпочали заміну кінних та
водяних приводів. Це стало технічним проривом для
місцевої галузі, проте потужність парових двигунів
на той час була ще досить низькою й становила
близько 15–20 к. с. В технічному переоснащенні
суконних фабрик на початковому етапі провідну
роль відіграла продукція лівобережних та російських
слюсарно–механічних підприємств, що постачали до
60% устаткування. Іноземне машинобудування також
застосовувалося в технологічній перебудові, особливо
тих ланок виробництва, що вимагали запровадження
високоточних приборів. Загалом на початку 60–х рр.
ХІХ ст. використовувалось 538 апаратів різних заводів
виробників. За операціями загальний розподіл машин
виглядав наступним чином: на виготовленні прядива –
326, виробництві тканин – 8, апретурі тканин – 204.
Десять фабрик вперше обладнуються вовномийними
машинами, що значно скоротило цикл виробництва та
вплинуло на якість продукції [2, с. 93–117].
В посаді Клинці та його передмістях Туроспі та
Стодоли розташовувалися фабрики з обробки вовни. В
першій половині ХІХ ст. були ще фабрики в Батурині,
Машеві, Понурівці та Володьковій Дівиці. В 1860 р.
в посаді діяло 13 суконних і панчішних фабрик, сума
виробництва яких становила 1170128 крб., робітників
працювало 2922. Це становило 2/3 всього текстильного
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виробництва Чернігівської губернії як за кількістю
робітників, так і за сумою виробництва. В 1899 р.
працювали фабрики лише в Клинцях. Кількість їх
зменшилася до 8, кількість робітників зменшилася від
1860 р.: в 1895 р. – 2703, 1897 р. – 2851. Проте загальна
сума виробництва значно збільшилася до 2,75 млн. крб.
в 1895 р. та до 3,5 млн. крб. в 1897 р. З цих восьми
фабрик лише одна заснована в 1894 р., інша – в
1897 р.; інші діяли від 30–х рр. ХІХ ст. За відомостями
1895 р. на фабриках працювали 10 парових машин
потужністю 629 к. с., 13 котлів при парових машинах із
загальною площею нагріву – 11578 кв. футів. Палива на
приведення в рух всіх машин в 1895 р. було використано
на суму 95651 крб., а в 1897 р. – 9504 кубічних сажнів
дров на суму 108116 крб. [6, с. 152–154].
Наприкінці ХІХ ст. суконні фабрики перетворились
на великі капіталістичні підприємства, що доводять
зіставлення їх загальної виробничої діяльності. Незва
жаючи на зменшення кількості таких підприємств з
14 до 6 упродовж 60–90–х рр. ХІХ ст. їх виробництво
зросло в 2,6 рази, в 3,1 рази підвищилась потужність
фабрик (з 835 тис. 560 аршин сукна до 2 млн. 500 тис.).
Частка клинцівських фабрик у валовій продукції сукон
ного виробництва Російської імперії зросла в 1,5 рази [3,
с. 52–57].
На початку ХХ ст. механізація підприємств про
довжувала впевнено зростати. Так, станом 1900 р.
на 7 суконних фабриках обладнання оцінювалось у
904,1 тис. руб. Додатково, у цьому ж році на модерні
зацію було витрачено ще 872, 4 тис. руб. або 335 руб. на
1 робітника. Порівняно з 60–ми рр. ХІХ ст., на початку
ХХ ст. витрати на технічне переоснащення збільшились
у 3 рази. Кількість парових машин зросла до 11, окрім
цього діяло 15 потужних парових котлів та 2 двигуни
внутрішнього згорання, які разом забезпечували потуж
ність у 1272 к. с. Зросли витрати власників суконних
фабрик на закупівлю устаткування. Так, у 1908 р.
клинцівське фабричне обладнання оцінювалось в 1 млн.
457 тис. руб. Порівняно з 1900 р. витрати на технічне
переоснащення зросли на 61,1%. Збільшилась кількість
парових котлів і становила 20 одиниць. Парових машин
стало менше – 10, проте їх потужність примножилась на
27,8% і складала 1626 к. с. Станом 1908 р. на суконних
фабриках діяло вже 7 нафтових двигунів потужністю
450 к. с. Порівняно з 1900 р. вона зросла майже у 20
разів [11, с. 178].
Клинцівські вовномийні та прядильно–ткацькі фаб
рики виготовляли й вимірювали сукно, трико, драп,
сатин, бобрик, кастор, шевйот – кусками; онучі, одіяла,
вовняну вату – пудами, а на одній з фабрик у 1897 р.
виготовили 14 200 дюжин панчіх. Була й спеціалізована
панчішна фабрика з гасовим двигуном. Вона виготовила
в 1897 р. 72 тис. пар панчіх на суму 15 тис. крб. У
процесі виробництва проявлялися й свої негативні
наслідки. У зв’язку з тим, що для виготовлення товарів
на фабриці використовували різноманітні фарби, що
містили сірчану кислоту, вода, яку споживала фабрика
забруднювала річку, що протікала через Клинці [8,
с. 288–289].
У виробництві сукна та інших вовняних тканин
відбулося значне збільшення продуктивності праці. У
Клинцівського району вона змінювалася наступним
чином: в натуральному вираженні продуктивність праці
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збільшилася в 1900 р. в 3,5 рази проти 1861 р., а у
вартісному – в 2,7 рази. Але так як клинцівські фабрики
вже напередодні реформи стояли в першому ряді щодо
економічних показників, то для всієї промисловості
в цілому різниця, звичайно, повинна бути вищою [9,
с. 156–157].
Коноплепрядильні фабрики Чернігівської губернії
в кінці ХІХ ст. виготовляли мотузки й шпагати.
Вони розміщувалися в північних повітах губернії в
районах посиленого вирощування коноплі й льону, що
були сировиною для підприємств. В посаді Клинці,
місцевість, де працювали дві фабрики, називали «Ман
честером Чернігівської губернії». Одна з цих конопле
прядильних фабрик, заснована в 1887 р, позиціо
нувалася як ткацька, мотузяно–канатна і шпагатна.
Вона спеціалізувалася на виготовленні мішків та
фільтропресованого полотна й була оснащена двома
паровими машинами на 262 к. с. На ній у 1895 р.
працювало 400 робітників, а в 1897 р. – 540. Вони були
застраховані в «СПб–Товаристві». Фабрика виготовляла
в 1895 р. продукції на 237 тисяч крб., а в 1897 р. – на
345 тис. крб. Очевидно, що це підприємство великого
капіталістичного виробництва, що швидко нарощувало
свої обсяги.
Друга фабрика була меншою, заснована в 1893 р.
Вона виготовляла шпагат, мала один паровий двигун на
41 к. с. На ній працювало в 1895 р. 80 робітників, а в
1997 – 112 робітників. За перший рік роботи фабрика
виготовила продукції на 67 тисяч крб., а за другий рік –
на 63 тис. крб.
Інші коноплепрядильні фабрики виготовляли пере
важно необроблені пряжу та паклю, частково мотузки.
Вони були облаштовані за старими зразками й
мали у виробництві лише ручні колоди. Виробляли
продукцію від травня до вересня–жовтня, зрідка
до листопада; інколи працювали взимку. Робочий
день був однозмінним по 8–12 годин. Робітників на
одному підприємстві перебувало 10–30 чоловік, на
деяких – до 40–50 чоловік. За списками фабричного
інспектора в 1897 р. таких канатно–мотузяних фабрик
в Мглинському повіті було 16, Стародубському – 14,
Новозбиківському – 3, Новгород–Сіверському – 3,
Остерському – 3. Деякі з Мглинських та Стародубських
закладів засновані давніше й виготовляли конопляного
прядива та паклі на суму понад 30–50 тисяч крб.
Наприклад, в Стародубі (заснована в 1816 р.) – на
35 тис., в Почепі (працювала від 1830 р.) – на 75 тис.,
Воронці (від 1875 р.) – 50–80 тис., Еліонці (1889 р.) –
на 125 тис. Сума виробництва інших фабрик не
перевищувала 20–30 тис. крб. [8, с. 287–288].
На початку ХХ ст. в Чернігівській губернії коно
прядильних, канатних і мотузяних виробництв нарахову
валося 12 з кількістю робітників 929. Значно посилилась
на Україні переробка конопель, зросли і площі посіву їх,
які досягли в 1913 р. 127 тис. дес, причому 45 тис. дес.
припадало на Чернігівську губернію. Основна кількість
зібраних конопель в Чернігівській губернії вивозилась
за кордон і йшла на промислову переробку. В 1913 р.
чернігівські коноплі становили 91,3% загальноукраїнсь
кого вивозу конопель. Крім того, Чернігівщина забезпе
чувала цією сировиною відповідні одеські заводи [6,
с. 54]. 19 конопляних тіпалень працювали в північ
них повітах Чернігівської губернії. Найбільшими з них
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володіли П. Волков у Новозибкові, Д. Карамін у посаді
Воронок Стародубського повіту та М. Рудницький у
Почепі Мглинського повіту. Власниками інших також
були росіяни за національністю купці та міщани [4,
с. 47].
Парусинова промисловість в Україні в другій поло
вині XIX ст. майже зовсім зникла. Лише на Чернігівщині
вона збереглася у вигляді дрібних промислів. В 1865 р.
тут налічувався 21 заклад з виробництвом продукції на
34010 крб., або в середньому на один заклад 1567 крб.
В 1875 р. кількість підприємств зменшилась до 11 з
кількістю робітників 117 і виробництвом продукції на
22430 крб. В 1885 р. кількість закладів становила 12,
кількість робітників – 140, а виробництво продукції у
вартісному виразі – 38 075 крб. Хоча в 1895 р. кількість
закладів і зросла до 14, однак кількість робітників
зменшилась до 72, а виробництво продукції скоротилось
до 4000 крб. Очевидно, що більшість промислів не діяла
[7, с. 218–219].
Найбільше підприємств з виробництва шкіряних
виробів було в Київській, Чернігівській і Херсонській
губерніях. В Чернігівській губернії 62 заводи виробляли
продукції на суму 1386 тис. крб.; переважали заводи з
дрібним виробництвом від 3 до 25 тис. крб. [10, с. 99].
Шкіряне виробництво зосереджувалося в північних
повітах: Новозбиківському (Новозбиків, Семенівка),
Стародубському, Суразькому (Клинці) і Чернігівському
(Сиднів) Причина такого зосередженя зумовлювалася
тим, що в цих місцевостях жителі займалися забоєм
худоби, а також доступністю та дешевизною дубильної й
лозової кори з місцевих лісів. Всієї шкіри на 63 заводах
в 1860 р. було вичинено на суму 106 911 крб. Значний
внесок в розвиток шкіряної галузі вклав найбільший
саф’яновий завод купця Горячкіна в Клинцях. На ньому
протягом року вичинялося понад 40 тис. шкір та понад
2 тис. пудів вовни збував суконним фабрикантам.
Опойки заводу високої якості відправлялися до
Петербургу на завод Миллера; а саф’ян виняткового
бронзового фарбування не виготовлявся ніде в Росії.
На Кибирщинському шкіряному заводі Суразького
повіту вичиняли дублені та прості овечі шкіри в
невеликих обсягах. На інших заводах виготовляли
юхту, чорний і білий опоїк, сиру підошвену шкіру.
Всі ці вироби збувалися на ярмарках в навколишніх
губерніях. Більшість виробництва перебувало в руках
не надто заможних міщан і селян, воно не відзначалося
досконалістю своїх виробів та перебуває на початкових
етапах становлення заводської промисловості [5, с. 277–
282].
Щетинна промисловість в Україні існувала лише в
Чернігівській губернії. В 1875 р. діяло шість під
приємств з загальною кількістю робітників 105 і
виробництвом продукції на 164953 крб. В 1885 р. було
5 підприємств, на яких працювало 103 робітники.
Вироблено продукції на 48900 крб. В 1895 р. кількість
підприємств не змінилася; кількість робітників
становила 140, а обсяг виробництва у вартісному виразі
235 тис. крб. [7, с. 182–183].
Таким чином, напередодні Першої світової війни
легка промисловість Чернігівської губернії занепадала.
Лише у посаді Клинці сформувався потужний центр
суконної галузі України. Обсяг виробництва клинцівських
фабрик дозволяв задовольнити потреби України на 71%.
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Інтенсивні процеси розбудови суконної промисловості
сприяли її концентрації, що позначилось на зростанні
потужності усього комплексу, зосередженого у Клинцях.
Цілеспрямовані дії щодо модернізації технічного і
технологічного стану своїх фабрик створили умови,
за яких вітчизняна галузь відігравала значну роль
у загальноімперському суконному виробництві. На
прикладі розвитку шкіряної промисловості Чернігівської
губернії яскраво проявляються елементи техніко–еконо
мічної відсталості економіки Наддніпрянської України.
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The development of the light industry of the Chernigiv province
in the second half of the XIX – early XX century
The article highlights the industrial development of the light industry in the
Chernihiv province in the second half of the XIX th – early XX–th century, it was
shown the location of the enterprises of this branch. It was given the reference to
the main publications devoted to this topic article are described. The study analyzed
the sources of the supply of the raw materials for the Chernihiv factories and plants.
The attention was paid to the processes of capitalization of the light industry in the
region and the economic policy of the Russian state towards it. It was determined the
vectors of the factories technical development because of scientific achievements and
the directions of the products sales of the enterprises on the external and internal
markets. It was explored the role of the engineers, entrepreneurs and workers in the
development of the light industry.
Keywords: light industry, textile industry, export, market, raw materials, plant,
technical progress.
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«Від Dux до Rex»: до питання
про коронацію Данила Романовича
Досліджується питання коронації Данила Романовича в контексті зміни
візантійської владно–політичної системи на західноєвропейську. Особлива
увага приділяється не лише питанням організації антимонгольської коаліції,
як основної причини союзу із Заходом, а й цілому колу ментальних, ідеологічних
та владно–правових питань які переслідував князь у своєму альянсі із папською
курією.
Ключові слова: коронація, Західна Європа, ментальність, Галицько–
Волинське князівство.

Проблемі коронації Данила Романовича присвячена
велика кількість наукової літератури, як сучасних
досліджень вчених–медієвістів, так і історіографії кінця
ХІХ–ХХ ст. Серед робіт вчених кінця ХІХ–ХХ ст.
можна виділити праці М. Грушевського [7], який чи
не першим спробував проаналізувати причини, які
спонукали Галицько–Волинських князів до альянсу
із Західною Європою. Важливими є і дослідження
І. Крип’якевича [13] та М. Дашкевича [8], які звернули
увагу на місце Галицько–Волинського князівства у
політичних планах Риму, щодо Східної Європи та
стосунків із монголами. Не можемо не згадати і праці
відомого українського дослідника церкви – М. Чубатого
[21], який через призму конфесійної ситуації аналізує
унію Заходу і Сходу, як основну причину коронації
Данила Романовича.
Серед радянських вчених слід відзначити роботи
В. Пашуто [19]. Вчений у 60–х р. ХХ ст. звернув увагу
на роль Галицько–Волинського князівства в політиці
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Заходу та Нікейської імперії щодо питань унії між ними.
Тим не менш, В. Пашуто [19] було притаманне значне
применшення ролі коронації холмського правителя, яке
на думку вченого суттєво не вплинуло на подальшу
зовнішню політику Галицько–Волинського князівства
та не мало ніякого вирішального значення. Це вчений
пов’язує з невдачами в організації антимонгольської
коаліції. Взагалі, можемо стверджувати, що в силу тієї
ідеологічної доктрини під якою перебували радянські
історики, більшість з них трактували будь–які зв’язки
Русі із Західною Європою, як вкрай негативне явище,
тому часто ці сторінки середньовічної історії радянські
дослідники залишали без достатньої уваги або з
великою долею суб’єктивізму. Не можемо також не
згадати і дослідження М. Войнара [3], який чи не
перший трактував коронацію князя Данила Романовича,
як перехід від Візантійської владно–ієрархічної моделі
до Західноєвропейської.
Сучасні українські та російські дослідники нама
гаються відійти від застарілих історіографічних кліше
та внести до цієї проблеми нове бачення. Серед
сучасних російських медієвістів провідне місце мають
дослідження О. Майорова [15]. Вчений розвинув
погляди М. Войнара [3] та І. Паславського [18] на
проблему місця та можливого посередництва Галицько–
Волинського князівства в унійних переговорах між
Римом та Нікеєю у 40–х рр. ХІІІ ст. Також можна
відзначити праці фахівці у питаннях стосунків Західної
Європи і Русі О. Назаренка [16] та Б. Флорі [20].
З українських науковців можна виділити досліджен
ня О. Головка [6]. Вчений один з перших, хто застосував
для аналізу геополітичної ситуації у Європі в 40–50–ті рр.
ХІІІ ст. цивілізаційний метод дослідження. Дослідник
зумів оцінити важливість місця коронації Данила
Романовича для політичного балансу сил у Європі.
Також, безумовно, важливими є і роботи Л. Войтовича
[4]. Медієвіст звернув увагу на коронацію князя Данила
Романовича через призму розриву васальних відносин
Галицько–Волинської держави із улусом Джучі та
розвіяв давній історіографічний ребус про «подвійну
коронацію» князя, піддавши критиці повідомлення
Яна Длугоша. Також заслуговують значної уваги
і дослідження М. Котляра [12]. Історик ґрунтовно
проаналізував дипломатичні відносини та політичну
кон’юнктуру стосунків холмського двору та Риму.
Як бачимо, проблемі коронації Данила Романовича
присвячена велика кількість наукової літератури, але
тим не менш, більшість досліджень спрямовані у
одному руслі. Фактично всі вчені сходяться на тому, що
політичні мотиви для галицького князя є ключовими,
а сама коронація викликана лише гострою потребою
допомоги Заходу у боротьбі із монголами. І цю тезу
заперечити просто неможливо, але, на нашу думку, на
дану проблему слід глянути дещо ширше, в контексті
значно глибших зовнішньополітичних мотивів, які
переслідував Данило Романович
У ХІІІ ст. ситуація на Європейському континенті
кардинально міняється. Європа, яка до цього часу
була по–суті – біполярною (протистояння двох
потужних доктрин Східної – Візантійської та Західної –
католицьких країн на чолі із папським Римом,
васально–правові, релігійні та культурні бачення яких
кардинально відрізнялись) втрачає після завоювання
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хрестоносцями Константинополя у 1204 р. Візантію, як
потужного геополітичного гравця. Папський престол
сподівається сповна скористатись з цього ослаблення
і уже у 30–40 рр. ХІІІ ст. відбувається переговори про
унію церков [12, c. 278].
Тогочасна Європа переживає і інший серйозний
катаклізм, у 1240 р. на континент вдираються величезні
сили монголів, а уся Східна Європа стає васалами
Каракорума. Полчища Бату доходять аж до Хорватії
і тільки неочікувана смерть хана Угедея у 1242 р.
змушує величезне монгольське військо повернути назад
у степ. Західна Європа була врятована, проте вона
сповна відчула потужність військ кочовиків. Як слушно
зазначив Б. Флоря, Європа не переживала подібного,
настільки потужного нашестя ще з ІХ ст., коли Угорські
племена осіли у колишній римській провінції Панонії
і тримали увесь Захід у постійній напрузі. До цього
потрібно додати і загрозу від сарацинів [17, c. 285].
Процес перемовин між Холмом та Римом у 40–х рр.
ХІІІ ст. досягає свого апогею. Як зазначив О. Майоров,
початок переговорів галицько–волинських князів з
Апостольським престолом про коронацію Данила і
церковну унію збігається з поновленням переговорів про
об’єднання Західної та Східної Церков, що проходили
за ініціативою папи з володарями Нікеї і Болгарії,
найактивніша стадія яких припадає на кінець 1240 –
початок 1250–х років [15, с. 192].
Після монгольської навали та поїздки у 1245 р.
Данила Романовича у ставку Бату, де він прийняв
васальну залежність від хана, князь плекав надію
позбутись монгольського ярма. Не дивно, що на
кінець 40–х рр. ХІІІ ст., від паперової дипломатії
обидві сторони роблять реальні кроки на зближення.
Восени 1245 р. через територію Галицько–Волинського
князівства мандрує Плано Карпіні, який мав
дипломатичну місію у Каракорум. Тим не менш,
папський посланець зумів обговорити із Васильком
Романовичем деталі подальшої унії: «І так як він
[Василько] затримав нас на кілька днів, щоб ми трішки
відпочили, і, на наше прохання, наказав з’явитися своїм
єпископам, то ми прочитали їм грамоту Пана Папи,
в якій він сповіщав їх , що вони повинні повернутися
до єдності святої матері Церкви;ми також схиляли
їх до того ж самого, наскільки могли, як князя, так і
єпископів і всіх хто там зібрався»[9, c. 71].
Перемовини про коронацію галицького князя,
як припускає Б. Флоря, скоріш за все, розпочались
у 1245 р., коли князь вимушено поїхав до Бату за
ярликом та прийняв монгольський васалітет [20,
c. 174]. Після повернення, Данило Романович уже
точно дивився на Захід, як на єдиного союзника проти
монголів. Між Інокентієм IV та Галицько–Волинськими
князями впродовж 1246–1248 рр. відбуваються активні
дипломатичні перемовини підкріплені папськими бул
лами. Вони, як ніяке інше історичне джерело, демонст
рують мотиви, які переслідували обидві сторони.
О. Головко чи не першим звернув увагу на те, що
лише у одному, останньому, листі до Данила Романовича
датованому 23 січням 1248 р. понтифік піднімає
питання про монгольську загрозу: «Оскільки небезпеки
можна уникнути, відгородившись щитом провидіння,
[то] ми просимо, благаємо і наполегливо переконуємо
твою світлість, [як] про особливу милість: коли тобі
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стане відомо, що військо татар спрямовується проти
християн, потурбуйся повідомити про це коханим
синам, братам Тевтонського ордена, які проживають
в землях руських, [з тим щоб], як тільки це [звістка]
через братів дійде до нас, ми змогли своєчасно
обміркувати, яким чином з божою поміччю надати
мужній опір цим татарам» [2, c. 59]. Виглядає доволі
дивно, адже здавалось, що організація антимонгольської
коаліції повинна стояти першим питанням у
переговорах. Але із подальших повідомлень з папської
курії випливає, що спочатку потрібно було обговорити
інші, не менш важливі політичні аспекти переходу
Галицько–Волинського князівства під протекторат Риму.
Зокрема, у повідомленні від 3 травня 1246 р.
сказано: «Ми маємо намір удостоїти тебе і коро
лівство твоє., Як нову ниву [Господню], особливої
милості і благовоління, то охоче послухали твоїм
молитвам і доброзичливо вислухали прохання твої,
сподіваючись на милість бога. Схильні твоїми благан
нями, ми приймаємо тебе і зазначене королівство
під заступництво святого Петра і наше, [що] і під
тверджуємо цим листом» [2, c. 78–79]. Із представ
леного вище тексту можемо зробити висновок що
ініціатором перемовин стає саме Галицько–Волинський
князь, який будучи заручником монгольського васалітету
шукав допомогу на Заході. М. Войнар вбачав у цьому
листі першопочатки переходу Галицько–Волинського
князівства до Західноєвропейської політичної орбіти
з усіма її владно–політичними, конфесійними та юри
дичними аспектами [3, c. 82–83].
Із подальших повідомлень бачимо, що конфесійні
перемовини йдуть повним ходом, а на їх тлі галицький
князь отримує від папи Інокентія IV і чіткі політичні
дивіденди аналогічні із королями Західної Європи.
Вже у повідомленні від 27 серпня 1247 р. читаємо:
«Схилившись до ваших благань, ми даної нам владою
надаємо вам [право забороняти], щоб ніхто з
хрестоносців, або інших духовних осіб не міг без вашого
дозволу купувати будь–які володіння в ваших землях або
бути введеним: будь–ким у володіння. Нехай не буде
нікому з людей дозволено порушувати цю сторінку
нашого заступництва або в зухвалості виступати
проти нього. Якщо ж хто–небудь наважиться це
зробити, то нехай він знає, що випробує на собі гнів
всемогутнього бога і святих апостолів Петра і Павла»
[2, c. 87].
Заключний етап перемови між сторонами припадає
на осінь 1247 – зиму 1248 рр., коли Данило Романович
остаточно домігся уніфікації своїх владних претензій
за Західним аналогом. У буллі від 12 вересня 1247 р.
повідомляється: «Оскільки ми закликаємо славити з
божою поміччю шляхетних, іменитих і інших осіб,
відданих церкві, і так як Бог і Господь наш Ісус
Христос через своє співчуття знову закликав вас
до єдності церкви, тому настільки близьких [нам
людей] ми хочемо наділити привілеями , удостоїти
благовоління і особливої милості. Адже в закликанні вас
до шанування церкви розпізнається священнодійство
рука не людини, але могутнього бога. Тому, наймиліші
у Христі сини, схилені вашими проханнями, ми беремо
під заступництво святого Петра і наше вас, володіння,
сім’ї та все інше ваше добро, як рухоме, так і нерухоме,
якими ви розумно володієте в сьогоденні і зможете
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володіти в майбутньому, з божою поміччю придбавши
їх справедливим чином, і в цьому вас, наступників ваших,
вірних церкви, клятвено запевняємо апостольської
владою і підтверджуємо справжнім листом. Нехай не
буде нікому з людей дозволено порушувати цю сторінку
нашого заступництва або в безрозсудною зухвалості
виступати проти нього. Якщо ж хто–небудь нава
житься це зробити, то нехай він знає, що випробує
на собі гнів всемогутнього бога і святих апостолів
Петра і Павла» [2, c. 92–93]. Із представлених вище
джерел, автентичність яких не викликає ніяких сумнівів
випливає, що на тлі перемовин про перехід Галицько–
Волинського князівства під зверхність католицького
Заходу папа обіцяє Данилу Романовичу титул «короля»,
як рівному серед рівних монархів Західної Європи.
Ще М. Блок у 30–ті р. ХХ ст., звернув увагу на
те, що після остаточної перемоги папства у боротьбі
за інвеституру, до кінця ХІІ ст. було сформовано
Західноєвропейську владну модель, яка стала основою
політичного балансу сил у Західній Європі. Медієвіст
зазначав, що Рим ставав найвищою владною інстанцією,
основною функцією якої було збереження балансу сил у
Європі. Понтифік мав монополію на помазання королів,
міг відлучати їх від церкви, що тягнуло за собою
звільнення королівських васалів від клятви. Монархи
Західної Європи мали васальну залежність перед папою
[1, c. 312–316].
Зокрема, стає зрозумілим, чому Данило Романович
під час досягнення домовленостей про коронацію з
папою ще у 1248 р. відтягував цю подію. Для цього,
на нашу думку було дві причини. Першою, як слушно
підмітив Б. Флоря, аналізуючи матеріали пов’язані із
коронацією у 1204 р. болгарського царя Колояна, вчений
зазначив, що коронація супроводжувалась васальною
присягою папству зі сторони правителя та голови
Болгарської церкви. Данило Романович не хотів йти на
цей крок поки повністю не отримає гарантії організації
Хрестового походу проти монголів [17, c. 79–81]. Це
підтверджує і Галицько–Волинський літопис: ««Прийми
вінець королівства». Але він, [Данило], у той час не
прийняв був [вінця], сказавши: «Рать татарська не
перестає. Зле вони живуть із нами. То як можу я
прийняти вінець без підмоги твоєї?» [5, c. 92]. По–
друге, не потрібно забувати, що прийнявши васальну
присягу від хана Бату у 1245 р., князь у політично–
правовій та ментальній свідомості того часу розглядався,
як васал монголів, прийняття корони від Інокентія IV
означала б перехід князя «під руку» нового сюзерена.
Це викликало б миттєву реакцію з боку монголів, тому
Данило Романович акумулював сили, готуючись до
майбутньої війни.
Ж. Дюбі та Ж. ЛеГофф, французькі дослідники
феодалізму у Західній Європі, підтримують теорію
«corpusfratrum» розроблену Ж. Дюмезілем. Вчені
вбачають у corpusfratrum явище так званої «єдиної
сім’ї європейських королів». Монархи Європи часто
маючи реальні сімейні зв’язки між собою, розглядали
себе як частину єдиного організму (Ж. Дюмезіль
ототожнює corpusfratrumіз тілом Господнім яке в
середньовічному розумінні розділяли між собою королі
Західної Європи через таїнство причастя [11, c. 104–
105]), родини рівних між собою братів – королів. Віра,
папство, родинні зв’язки та геополітика тогочасної
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Європи об’єднували правителів цілого континенту.
Це породило уніфікований для всієї Західної Європи
владний королівський етикет, розуміння рівності усіх
монархів між собою та певний «кодекс честі» [10,
с. 194–203, 231]. Вважаємо доцільним говорити про
те, що разом із короною Данило Романович мав на
меті увійти до цієї «сім’ї європейських королів». Адже
у майбутній війні із монголами європейські монархи
швидше нададуть допомогу рівному собі за титулом та
вірою, ніж православному схизматику князю. Власне
дане твердження підтримує і сам літописець: «Тим
часом Опізо, прийшов, несучи вінець [і] обіцяючи: «Ти
матимеш поміч од папи». Але він, [Данило], все одно
не хотів, та умовила його мати його [Анна], і [князі
лядські] Болеслав [Стидливий] та Сомовит, [син
Кондрата], і бояри лядські, кажучи: «Прийняв би ти
вінець, а ми [готові] єсьмо на підмогу проти поганих»»
[5, c. 92].
Тому вже з кінця 40–х р. XIII ст. холмський
князь за допомогою династичних шлюбів та альянсів
намагається інтегруватись у Західноєвропейську владно–
політичну систему. В червні 1247 р. було скріплено
Русько–Угорський союз завдяки шлюбу сина Данила
Романовича – Лева та дочки угорського короля
Бели IV – Констанції [4, c. 173]. У 1252 р. князь
Данило з–за підтримки Бели IV вступає в боротьбу
за австрійське герцогство. Так звана, «австрійська
авантюра», яку негативно оцінював М. Грушевський
та М. Котляр, є чи не найяскравішим прикладом
амбіцій холмського володаря. Одруження князя Романа
Даниловича із Гертрудою фон Бабенберг робило його
легітимним герцогом, претензії якого могли підтримати
об’єднані угорсько–русько–польські війська (король
розраховував на двох польських зятів). На нашу думку,
не випадково австрійська політика Данила Романовича
співпала і з останнім етапом переговорів між Римом та
Холмом. Бела IV не міг не знати про це, тому угорсько–
руський альянс двох королів виглядає логічно [4,
c. 421]. Важливим стає і політичний союз з литовським
королем Міндовгом (був коронований у 1251 р.) в кінці
1253 р. був укладений шлюб Шварна Даниловича з
дочкою Міндовга. Неможливо розглядати цю акцію
відокремленою від переговорів з Римом [4, c. 388].
Розглядаючи питання переваг самого титлу «короля»
над князем у середньовічній свідомості, вважаємо за
доцільне звернутись до наукового доробку Л. Вой
товича, який зазначає: «Світлійшим королем Русі»
титулував Данила Романовича римський папа Інокен
тій IV. «Світлому мужеві Данилові І, королеві русинів»
писав у 1254 р. віце–магістр Тевтонського ордену
Бургард фон Хорнгаузен. Якби у Римі вирішили
коронувати Данила Романовича галицькою короною,
його іменували б «rex Galiciae» чи «rex Galicie et
Lodomerie». Отже, титул короля Русі означав щось
інше й більше, ніж титул володаря Галицької чи
Володимирської землі. Можна припустити, що маючи
титул «великого князя» Данило Романович у очах
навіть правителів Західної Європи, був легітимним
спадкоємцем усієї Русі. Тобто, у ХІІІ ст. назва
королівство Русі могла означати тільки усю федерацію
чи конфедерацію руських князівств, яку сучасники
тоді називали Русь, а історики пізніше назвали
Київською Руссю. Упродовж усього Середньовіччя та
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ранньомодерної доби територіальна складова титулу
правителів, безсумнівно, відображала їх реальні та
уявні претензії на володіння землями, декларованими у
титулах» [4, c. 323].
Підсумовуючи, ми можемо стверджувати, що
40–ві рр. ХІІІ ст. разом із монголами принесли нові
реалії для Галицько–Волинської держави. Візантія
як геополітичний флагман Східної Європи, у ХІІІ ст.
остаточно вичерпує себе. Тому Данило Романович
починає брати курс на Захід та приймає у 1253 р.
королівський вінець, який ознаменовує перехід до
нової владно–ієрархічної системи на чолі із Римом.
Зафіксовані у папських посланнях владні прерогативиа
також політичні альянси скріплені династичними шлю
бами із Угорщино та Литвою дозволяють холмському
правителю значно впливати на геополітичну ситуацію у
Центрально–Східній Європі. Разом із короною Данило
Романович увійшов у corpusfratrum європейських
монархів, які вже під егідою єдиної віри та титулу
вбачали в ньому абсолютно рівного собі. Помазання
принесло правителю Галицько–Волинського князівства
не тільки рівний владний статус із правителями Заходу,
а й претензії на давньоруську спадщину, адже титул
короля у владно–правовій свідомості людей ХІІІ ст.
стояв вище за князівський. В подальшому Галицько–
Волинська держава у своїй політиці, культурі та
ментальності буде невідривно рухати у західному
напрямку та стане її невід’ємною частиною, в чому
велика заслуга саме переломного 1253 року.
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From Dux to Rex: To the question of the coronation
of Danylo Romanovich
In this article we explore the coronation of the Daniel of Galicia, using the
context of the transition from the Byzantian politycal system to the Western–European
politica lsystem. We focus on not just the issues concerning the organization of the
Anti–Mongolian Coalition (as a main reason behind the conjunction with the West),
but we also dwell upon the mental, ideological and other governmental vectors that
became a main goal in his alliance with the Roman Curia.
Keywords: coronation, Western Europe, mentality, Galicia–Volyn principality.
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Громадська діяльність
професора І. Я. Гурлянда
Розглядається постать «сірого кардинала» політики Російської імперії
кінця ХIX – початку XX ст. – І. Я. Гурлянда. Характеризується початок
його наукової діяльності в Ярославському Демідовському юридичному
ліцеї на посаді професора поліцейського права. Визначаються особливості
громадської, літературної та публіцистичної діяльності в 80–90 рр. ХIX ст.
Аналізуються основні літературні праці І. Я. Гурлянда, такі як: повість
«Каприз», 1895 р., «Кар’єра», 1896 р., «Особливий світ», 1897 р., «Характерні
риси поезії К. Р.», 1900 р., «На порозі» та багато інших. Досліджується творча
співпраця з відомими літераторами і публіцистами того часу: А. П. Чеховим,
В. О. Гіляровським, А. Я. Ліпскеровим, О. С. Суворіним. Надається коротка
характеристика політичних опусів І. Я. Гурлянда («Друга Дума», «Опозиція»,
«Правда про кадетів»). Визначаються передумови відходу І. Я. Гурлянда від
літературної та наукової діяльності на початку ХХ ст. та особливості його
стрімкого політичного злету.
Ключові слова: імперія, консерватизм, публіцистика, рецензія, фейлетони,
опозиція, опус.

Процес дослідження життя і діяльності окремих
історичних персоналій являється вирішальним для
складання комплексного уявлення про особливості
політичного і суспільного розвитку будь–якої країни.
Важливо відмітити й те, що більшість політичних діячів
були різнобічно розвинутими особистостями: хтось
писав вірші і поеми, інші віртуозно грали на музичних
інструментах чи займалися науковою діяльністю.
Проте, всі вони в першу чергу обрали політику, а
таланти були віднесені на другий план. Так і об’єкт
нашого дослідження І. Я. Гурлянд, мав змогу стати ким
завгодно, а обрав саме політичну кар’єру.
Важливою особливістю історіографічних досліджень
з теми є відсутність узагальнюючої роботи, в якій би
ґрунтовно висвітлювалася як політична, так і громадська
діяльність І. Я. Гурлянда. Безперечно, більшість
публікацій досліджує політичну діяльність та життя
І. Я. Гурлянда після 1905 року, адже працюючи з
П. А. Столипіним, він саме в цей період отримав
публічне визнання. Джерельна база дослідження
достатня та представлена численними роботами самого
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І. Я. Гурлянда та уривками зі спогад таких громадських
діячів, як В. О. Гіляровський, А. Я. Ліпскеров,
О. С. Суворін та інші. Що ж до критичних публікацій,
які висвітлюють літературну та публіцистичну діяль
ності І. Я. Гурлянда, то найвідомішими з них є роботи
А. Г. Чукарева, С. А. Егорова, А. Лихоманова та
М. В. Лушнікова.
Метою дослідження є визначення особливостей
громадської діяльності І. Я. Гурлянда, передумов та
причин відходу від літературної та публіцистичної
діяльності.
Відомо, що історія – це складний процес, що має
свою логіку, але разом з тим, все ж історія – це продукт
діяльності людей. Початок ХХ ст. для Російської імперії,
став саме тим періодом, коли її історію творили окремі
особистості, іноді навіть далекі від політики. Однією
з таких яскравих і водночас загадкових персоналій
був Ілля Якович Гурлянд – доктор поліцейського
права, історик, публіцист, поет, драматург, редактор,
а в подальшому відомий громадський та політичний
діяч. Він мав яскравий розум, прагматичний склад
характеру та здатність досягати своїх цілей за будь–якої
ціни. А його стрімка кар’єра є показним прикладом,
що характеризувала взаємовідносини всередині дер
жавних кіл Російської імперії. Проте, ще до того, як
І. Я. Гурлянд почав будувати свою політичну кар’єру, він
працював на літературних та наукових теренах.
Закінчивши, в 1891 році Демідовський юридичний
ліцей в Ярославлі, І. Я. Гурлянд отримав можливість
розвивати свої науково–дослідницькі здібності в аспі
рантурі. А в 1900 році, захистивши свою дисертацію
«Ямська гоньба в Московській державі до кінця
ХVII століття», став виконуючим обов’язки екстраорди
нарного професора в тому ж ліцеї. Він читав лекції з
поліцейського, торгового і адміністративного права,
вів практичні заняття і спеціальні курси. Така наукова
активність дає змогу дослідникам говорити як про
його авторитет серед вчених та колег, так і про значний
вклад І. Я. Гурлянда в складний процес підготовки ряду
фундаментальних праць з юриспруденції.
В період науково–педагогічної діяльності в ліцеї,
І. Я. Гурлянд отримав широку популярність як дослід
ник інститутів адміністративного права в їх історич
ному становленні та розвитку. На відміну від інших
російських дореволюційних вчених–юристів, І. Я. Гур
лянд не займався догматичною розробкою права, а
всі його наукові труди були ґрунтовними історично–
правовими дослідженнями [5, с. 72].
Та все ж, більш яскраво І. Я. Гурлянд проявив
себе, як літератор–публіцист. Пік його літературної
діяльності припадає на 80–90 рр. ХІХ століття. В той
час Російська імперія перебувала на піку соціального і
економічного піднесення після реформ Олександра II.
І хоча консерватизм царської влади не був переборений
повністю, проте почався активний суспільний розвиток:
відкрилися можливості для розвитку друкарської справи,
збільшилася кількість газет і журналів.
І. Я. Гурлянд відносився до тих молодих вчених,
які почали друкувати свої праці ще в роки навчання в
гімназії. Навчання його проходило в гімназіях Вільнюса,
Одеси та Харкова. В студентські роки І. Я. Гурлянд
здебільшого писав про культуру та театр, не зачіпаючи
гострих політичних тем. Вірші його виходили в газетах
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«Бджола» та «Будильник». А вже в Ярославлі І. Я. Гур
лянд друкувався в популярній щотижневій газеті
«Губернські відомості». Цікаво, що дане видання на
той час рецензувалося адміністрацією Демідовського
юридичного ліцею, в якому він працював. Не складно,
уявити яку свободу друку мав там І. Я. Гурлянд. І хоча
в «Губернських відомостях» заборонялося піднімати
загально–політичні теми, коментувати селянські бунти чи
нововведення уряду, все ж на сторінках газети виходили
ґрунтовні історичні опуси, статистичні матеріали та
етнографічні дослідження під авторством І. Я. Гурлянда.
Як бачимо, літературний хист у І. Я. Гурлянда
проявився ще з ранніх років, проте йому хотілося
більше. Вірші та короткі статті в провінційних газетах
не відповідали амбіційним прагненням молодого
юриста. І. Я. Гурлянду потрібний був творчий поштовх,
і він його отримав вже влітку 1889 року.
Мало було відомих і владних діячів, які б брали
молодих вчених, літераторів чи політиків під свою
опіку. Але в І. Я. Гурлянда було ніби особливе
бачення на таких людей. Досліджуючи життєвий шлях
І. Я. Гурлянда можна з впевненістю сказати, що саме
за допомогою і протекцією таких «обраних» людей
і складалася його кар’єра. Першою з відомих нам,
персоналій, що дала кар’єрний поштовх І. Я. Гурлянду
був Антон Павлович Чехов. Варто зазначити, що
молоді літератори та поети часто шукали зустрічі з
відомим письменником, аби показати йому свої вірші та
прозу, а А. П. Чехов в свою чергу, постійно допомагав
молодим талантам: ділився досвідом, підказував теми,
в листах рецензував їх твори. Тому, І. Я. Гурлянд не
був виключенням, і як і багато молодих і амбітних
літераторів, шукав зустрічі з митцем.
Така знакова і бажана зустріч відбулася влітку
1889 року в Ялті. І. Я. Гурлянд в своїх спогадах пише:
«Я чекав його на пристані. Хоча море, здавалося було
тихим і спокійним, бідного А<нтона> П<авловича>
так закачало, що він навіть наступного дня жалівся,
що під ним земля колишеться» [1, с. 520]. Саме
це знайомство зіграло важливу роль в подальшій
літературній діяльності І. Я. Гурлянда. Після позитивних
рекомендацій великого митця, І. Я. Гурлянда почали
друкувати в столичних виданнях. Проте, через особ
ливий стиль молодого літератора, не всі газети погоджу
валися друкувати вірші І. Я. Гурлянда. Наприклад, в
ліберально–народницький журнал «Північний Вісник»
праці його не взяли, навіть після позитивної рецензії
А. П. Чехова.
Газети ж, яким був потрібний «гострий» матеріал
з ентузіазмом брали в роботу вірші І. Я. Гурлянда. Так
вже 8 січня 1890 року в газеті «Новий час» (редактор
О. С. Суворін) була опублікована розповідь «Ранок
нотаріуса Горшкова». Після такого успіху І. Я. Гурлянд
писав А. П. Чехову: «Дякую Вам від всієї душі за все,
що Ви зробили для мене. Дякуючи Вам і тільки Вам я
потрапив в таку газету, як «Новий час» …» [8, с. 184].
Театральна діяльність І. Я. Гурлянда почалася теж
з подачі А. П. Чехова. Популярний журнал «Артист»,
який здебільшого мав театральний і музичний
характер публікацій, взяв І. Я. Гурлянда за власного
кореспондента в провінції. Він висвітлював театральне
життя Ярославля, писав статті про культурне життя
і постановки Волконського театру і театру в місті
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Рибінську. Статті І. Я. Гурлянда дуже відрізнялися між
собою, були серед них як сухі інформативні опуси, так і
сатиричні фейлетони.
Ще однією якісною творчою віхою в житті
І. Я. Гурлянда стала робота в газеті «Новини дня».
Маловідома газета, що нараховувала близько двох
тисяч екземплярів, не була вершиною мрій амбіційного
І. Я. Гурлянда. Проте, на тлі інших, він став
найяскравішим її публіцистом. Це тішило самолюбство
літератора і давало свободу друку. Редактор газети
А. Я. Ліпскеров, цінував талант І. Я. Гурлянда, в той
час, коли цензура вже насторожено слідкувала за
успіхами юного публіциста [9, с. 34].
І. Я. Гурлянд в 1889–1895 рр. був на піку своєї
літературної слави. Він друкувався в багатьох
відомих газетах та журналах: «Новий час», «Російські
відомості», «Петербурзька газета», «Одеські новини»,
«Театр і мистецтво». За підтримки А. П. Чехова в
Малому театрі пройшли постановки його комедій,
найвідомішими з яких стали в 1895 році – «Повітовий
Шекспір» та «В сонному царстві». Друком виходять
повісті І. Я. Гурлянда «Каприз», «Кар’єра», «На порозі»,
«Особливий світ», літературознавча робота «Характерні
риси поезії К. Р.» (про поезію великої княгині
Єлизавети Федорівни). Всі ці твори характеризують
різні сторони життя московської інтелігенції, а повість
«Кар’єра» взагалі вважається автобіографічним опусом
І. Я. Гурлянда. А. Лихоманов наприклад вважає,
що саме мрії про майбутнє І. Я. Гурлянда знайшли
відображення в його повісті. Адже головний герой
повісті «Кар’єра», молодий професор Московського
університету Олішев, опинився перед вибором – або
служіння науці, або престижне місце чиновника
особливих доручень впливового столичного відомства.
Герой І. Я. Гурлянда зробив той же вибір, що й в
майбутньому сам автор, вибравши адміністративну
діяльність і покинувши науку. А. Лихоманов вважає, що
І. Я. Гурлянд ще в той час зробив для себе остаточні
висновки і отримавши пропозицію перебратися на
службу в Петербург вже не вагався [6, с. 144].
Вся ця слава, здавалося б мала запаморочити голову
молодому журналісту, проте не сталося. Провінційного
визнання для І. Я. Гурлянда було замало. І він,
використавши своє знайомство з новим Ярославським
губернатором Б. В. Штюрмером, почав будувати
політичну кар’єру. Варто зазначити, що людей, які
допомагали І. Я. Гурлянду в досягненні його цілей,
він швидко зраджував і забував (хоча б загадати зраду
А. Я. Ліпскерова, коли газета «Новий день» почала
терпіти фінансові труднощі).
З подачі Б. В. Штюрмера, в житті І. Я. Гурлянда
почався період державної служби. Він жив в столиці і
отримав кар’єру про яку мріяв. Не можна сказати,що
І. Я. Гурлянд взагалі перестав займатися публіцистикою.
Він довгий час працював на посту редактора офіціозу
«Росія», проте його статті були частіше за все «замовні»
політичні та релігійні повідомлення, відповіді на статті
опонентів в різних опозиційних виданнях та історичні
екскурси. А тематика їх була досить тенденційною,
очікуваною і не виходила за рамки чітко зазначеного
урядового курсу.
Пізніше, виконуючи «замовлення» П. А. Столипіна,
І. Я. Гурлянд написав ряд брошур «Друга Дума»,
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«Опозиція», «Правда про кадетів», в яких виклав
характеристику опозиційних партій та їх лідерів,
визначив істинні цілі партій та їх руйнівну роль для
російського суспільства. Це були вдалі політичні опуси,
проте нічого спільного з попередньою літературною
діяльністю автора не мали. Вони несли ідеологічне
значення, але ніякої літературною значущості не мали.
Хто знає, що б чекало на І. Я. Гурлянда, якби він
продовжив свою літературну чи наукову діяльність.
Можливо не було б ні еміграції, ні смерті в забутті на
чужині. Проте, історія не терпить умовного способу,
і доля І. Я. Гурлянда склалася саме так, як він того
прагнув. Він був «сірим кардиналом» при правлячій
еліті – не визнаним і приреченим. А кар’єра його
закінчилася так само стрімко, як і доля всієї імперії. В
своєму останньому творі «На хресті», написаного вже
в еміграції, він ніби підводив підсумок свого життя
описуючи долю єврея – патріота Росії:
«Зима... Морози... А десь там,
В країні вигнання й страждань,
Серед тяжких поневірянь,
С дружиною у вигнанні Кон Абрам…» [5, c. 4].
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Public activity of professor I. Hurliand
The article deals with the figure of the «gray cardinal» of the policy of
the Russian Empire at the end of the 19th and early 20th centuries – I. Hurliand.
Characterized the beginning of scientific activity I. Hurliand in the Yaroslavl Demidov
legal lyceum as a professor of police law. Specific features of public, literary and
journalistic activity I. Hurliand in the 80–90’s. XIX century. The main literary works of
I. Hurliand, such as the novel «Caprice», 1895, «Career», 1896, «The Special World»,
1897, «Characteristic features of poetry K. R», 1900, «On the Threshold», and many
others. Creative cooperation with famous writers and publicists of the time is being
explored: A. Chekhov, V. Gilyarovsky, A. Lipskerov, A. Suvorin. A brief description of
the political opuses of I. Hurliand («Second Duma», «Opposition», «Truth about the
Cadets»). The prerequisites for I. Hurliand from literary and scientific activity in the
early twentieth century and the peculiarities of its rapid political take–off.
Keywords: empire, conservatism, journalism, review, feuilleton, opposition,
opus.

***
УДК 929:624.04

Салата Г. В.,
кандидат історичних наук, старший викладач
кафедри інформаційної, бібліотечної
та архівної справи, Київський національний
університет культури і мистецтв
(Україна, Київ), salaty@bigmir.net

Науково–технічна школа
професора Л. Д. Проскурякова:
Іван Петрович Прокоф’єв (1877–1958 рр.)
Зроблена спроба окреслити головні етапи наукової діяльності І. П. Про
коф’єва – визначного інженера шляхів сполучення, вченого в галузі будівельної
механіки та мостобудування. Його наукове життя, військова та педагогічна
діяльність пов’язані виключно із залізничним транспортом.
Метою статті є відтворення ключових віх професійної діяльності
І. П. Прокоф’єва. 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: І. П. Прокоф’єв, інженер шляхів сполучення, будівельна
механіка, будівництво мостів, наука, техніка.

Наукові школи – специфічні творчі об’єднання
вчених – мають величезний вплив на розвиток науки
і техніки. Наразі історики науки і техніки звертають
багато уваги на проблеми вивчення творчої діяльності
колективів учених, створенню, становленню та розвитку
наукових шкіл в науці. Це пояснюється зростаючим
інтересом до генезису ідей, розвитку окремих наук і
окремих наукових напрямів, особливої історії організації
наукової діяльності, умов формування та пошуку
оптимальних форм організації наукових досліджень.
Серед вітчизняних талановитих мостобудівників чи
не найбільше підноситься фігура Лавра Дмитровича
Проскурякова. Типовою рисою науково–технічної школи
Л. Д. Проскурякова, у першу чергу, слід назвати стиль
дослідження. Характеризуючи Л. Д. Проскурякова як
засновника школи, слід відзначити, що між ним та його
учнями і послідовниками постійно існував зв’язок, який
полягав у передаванні знання та уміння, засвоєнні стилю
дослідження і поданні його результатів.
Лавр Дмитрович виробив певний стиль у науковому
співтоваристві – він працював, об’єднуючись з іншими
інженерами–мостобудівниками. Власне тому він набув
великої ваги, зібравши навколо себе найбільш активних,
найбільш талановитих і перспективних інженерів шляхів

31

Випуск 125

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

сполучення, чільне місце серед яких належить Івану
Петровичу Прокоф’єву (1877–1958 рр.) – доктор техніч
них наук, професор Московського інституту інжене
рів залізничного транспорту, професор Тімірязєвської
сільськогосподарської академії, заслужений діяч науки і
техніки, генерал–директор колії і будівництва ІІІ рангу.
Історіографічні надбання окресленої проблеми, на
перший погляд, чисельні і багатопланові: енциклопедич
ні, наукові, науково–популярні, біографічні, навчальні
розвідки. Втім, історіографія носить описовий характер,
часто калькуючи доробок попередників, не занурюючись
у питання дослідження. Вище означене сформувало
асиметрію історіографії та окреслює ряд невирішених
раніше частин проблеми, яким присвячена публікація.
Згідно методики та методології історичних дослі
джень, головним та формуючим завданням роботи є
виокремлення та стислий аналіз історіософії науково–
педагогічної діяльності І. П. Прокоф’єва, 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 історіогра
фічної бази напрацювань вітчизняних і зарубіжних вчених.
Метою дослідження є спроба виявити і окреслити
хронологічну ретроспективу науково–педагогічної і прак
тичної діяльності І. П. Прокоф’єва, аспектуалізувати та
надати стислий аналіз напрацювань вченого і педагога,
який був одним із учнів і представників науково–
технічної школи Л. Д. Проскурякова.
Іван Петрович Прокоф’єв є автором численних
проектів мостів, архітектурних споруд. Його праці
присвячені будівельній механіці, мостобудуванню та
ряду підручників з будівельної механіки. Наукове життя,
військова та педагогічна діяльність вченого пов’язані
лише із залізницею.
У 1900 р. І. П. Прокоф’єв отримав від професора
Л. Д. Проскурякова завдання – взяти участь у будів
ництві мосту через річку Аму–Дар’ю. Так Іван Петрович
потрапив на станцію Чарджоу Закаспійської залізниці.
Цей міст будувався за проектом інженера генерал–
майора Янутовського натомість тимчасового, який
протягом 13 років 6 разів руйнувався повенями.
Під час будівництва мосту Іван Петрович успішно
справився з дорученими йому монтажними роботами
та будівництвом струменеспрямовуючих захисних
дамб. Власне тому діяльність студента Прокоф’єва
отримала високу оцінку від керівника будівництва
С. І. Ольшевського. До цього слід додати, що міст
(розрахункова схема 13,5х25Х66,9х13,5) було збудовано
у специфічних умовах Середньої Азії всього лише за
3 роки, у чому значна заслуга І. П. Прокоф’єва.
Невдовзі, після запрошення Л. Д. Проскурякова,
студент І. П. Прокоф’єв брав участь у проектуванні двох
унікальних аркових металевих мостів через Москву–ріку
на Московській окружній залізниці – Андріївського і
Краснохолмського. Тільки через 100 років ці мости були
демонтовані, а їх прогонові споруди використані в якості
пішохідних.
Після успішної діяльності на ниві будівництва озна
чених мостів, згідно рекомендації Л. Д. Проскуря
кова, І. П. Прокоф’єв отримав запрошення товариства
«Путіловські заводи» на роботу до Брянського рейко
прокатного заводу. Продовжуючи свою практику, Іван
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Прокоф’єв працював майстром, помічником начальника
цеху металоконструкцій. Фактично Іван Петрович, як
початківець–інженер освоював на практиці технологію
металообробки і виготовлення рейок. Згодом, на цьому
заводі йому доручили керівництво збирання виготов
лених прогонових споруд для залізничної магістралі
Вологда–Вятка – великих мостів через річки Вятка,
Вертлуга і Нія.
Вагомим для Івана Петровича виявився 1903 р.
В цей час він розпочав самостійно проектувати міст
на окружній залізниці Москви. Проект мосту, який мав
12 сажнів (25,7 метри) був схвалений. І через якийсь
час затверджений Міністерством шляхів сполучення як
типовий для будівництва. В цей же час, згідно проектів
І. П. Прокоф’єва на Ярославській і Савеловській
залізницях були побудовані пішохідні переходи.
Наступною індивідуальною роботою Івана Петро
вича стало будівництво трипрогонного перекриття
вагонного депо в Перові (Москва), яке мало в собі
пилоподібну решіткову ферму. Кожний прогін сягав
54 м. Консультація у академіка Г. П. Передерія дозво
лила І. П. Прокоф’єву застосувати таку схему: бокові
прогони перекриття молодий інженер запроектував
балковими, з консольним випусками для перекриття
середньої міжколонної вузької частини. Усе перекриття –
це дві ферми, з’єднані посередині шарніром [1].
У 1907 р. І. П. Прокоф’єв надрукував свою працю
«Обробка, збирання і встановлення залізничних прого
нових споруд», обсягом 400 сторінок. Ця праця була
актуальною понад 20 років – у 1931 р. вона була пере
видана, але вже як підручних для студентів вишів [2].
У 1910 р. в Берні (Швейцарія) відбувався Міжна
родний залізничний конгрес. В Управлінні залізниць
вирішили делегувати для участі у ньому І. П. Про
коф’єва, як знавця металевих мостів. Понад півтора
року він відвідував заводи Франції, Бельгії, Німеччини
і Англії, де знайомився зі станом мостобудівної промис
ловості, вивчав залізниці. Під час цього відрядження,
у Брюсселі він запримітив новинку – виробництво
металевих конструкцій з легованих сталей.
У 1914 р. І. П. Прокоф’єв опублікував свою ґрун
товну працю «Залізні мости. Обробка, збирання і вста
новлення металевих частин». Це було перше видання в
Російській імперії, присвячене проблемам виготовлення
конструкцій і монтаж металевих мостів. Основою для
книги послужив значний досвід роботи Івана Петровича
на Брянському заводі, а також знання, отримані за
кордоном. В монографії викладені технологічні процеси
виробництва мостових конструкцій на промислових
підприємствах і збирання їх на будівельних майдан
чиках, заходи з удосконалення цих процесів. Книга
стала цінним посібником для інженерів – мостовиків і
студентів мостобудівної спеціальності. У 1931 р. дана
монографія була перевидана ще раз.
Одночасно з викладанням у Московському інже
нерному училищі та Московському вищому технічному
училищі І. П. Прокоф’єв викладав будівельну механіку у
Московському сільськогосподарському інституті (наразі
академія ім. К. А. Тімірязєва), де у 1923 р. його обрали
професором кафедри «Будівельна механіка», а згодом
він став деканом Інженерного факультету.
До речі, І. П. Прокоф’єв став першим професором
серед вихованців Московського інженерного училища.
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За керівництва Івана Петровича факультет перетворився
на великий науковий і навчальний центр, який у 1930 р.
перетворився на два інститути – «Механізації сільського
господарства» і «Водний». В першому Іван Петрович
зайняв посаду проректора з навчальної роботи, а в іншому
створив першу в країні лабораторію з випробування
металу для сільськогосподарської техніки та автомобілів.
Важливим є той факт, що результати досліджень
І. П. Прокоф’єва з успіхом використовували профільні
науково–дослідні інститути і великі промислові під
приємства. До 1926 р. Лабораторія стала авторитетним
науковим центром в машинобудуванні.
Особливою була і педагогічна діяльність І. П. Про
коф’єва. У 1914 р. він став завідувачем кафедри
будівельної механіки Інженерного відділення Московсь
кого сільськогосподарського інституту. У викладацьких
колах до нього відносилися з повагою, а лекції цінували.
Згідно прохання Л. Д. Проскурякова він читав лекції в
Московському інституті інженерів транспорту.
У 1918 р. більшовики викликали Івана Петровича
до Наркомату шляхів сполучення і там він дав згоду
працювати в комісії з відновлення зруйнованих під
час громадянської війни мостів. Він їздив на Волгу і
Сіверський Донець (в Україні), річку Каму. Через рік
він став головним військовим експертом з відновлення
залізниць фронту. Починаючи з 1921 р. діяльність
московських вишів почала поступово налагоджуватися.
В цей час вийшли постанови Совнаркому про правління,
ректорів, деканів. І вже у 1925 р. І. П. Прокоф’єва
обрали проректором сільськогосподарської академії
(пропрацював тільки до 1928 р.).
У 1922 р. Івана Петровича обрали професором
кафедри «Будівельна механіка», і Л. Д. Проскуряков
відразу доручив йому читати свій курс «Статика
споруд». Поступово Л. Д. Проскуряков зібрав на кафедрі
будівельної механіки у МІІТі своїх талановитих учнів і
послідовників. Окрім І. П. Прокоф’єва там працювали
відомі вчені, учні Л. Д. Проскурякова – М. М. Філо
ненко–Бородич, В. І. Руднєв, Є. О. Патон та ін.
Іван Петрович присвятив багато років підготовці
та публікації свого підручника «Будівельна механіка».
Основу підручника склали конспекти лекцій, прочитаних
ним у сільськогосподарському інституті. До 1926 р.
робота була завершена. Підручник з назвою «Теорія
споруд» складався з трьох томів–розділів: першого –
«Статично визначені системи», другого – «Переміщення
і розрахунок підпірних стінок» і третього – «Статично
невизначені системи» [3]. Підручник І. П. Прокоф’єва
витримав 4 перевидання і довго залишався основним
посібником для інженерів усіх спеціальностей. Протягом
усього свого життя Іван Петрович допрацьовував і
доповнював його, щоб мова матеріалу була струнка і
зрозуміла студентам. Досі його підручник не можна
порівняти з іншими підручниками такого плану.
Слід також згадати фундаментальну наукову
монографію І. П. Прокоф’єва «Тиск сипучого тіла і
розрахунок підпірних стінок» [4]. Монографія неодно
разово перевидавалась.
Величезне навчальне, наукове і адміністративне
навантаження не перешкодили Івану Петровичу
розробити два цікавих проекти металевих мостів: у
1925 р. – міст з двома залізничними коліями через
Сіверський Донець прогоном у 1208 м, у 1927 р. –
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типову прогонову споруду для мостів прогоном у 156 м.
Вони стали останніми у науково–технічній діяльності
І. П. Прокоф’єва, тому що у 1930 р. було створено
спеціальне управління з проектування при Народному
Комісаріаті шляхів сполучення.
У грудні 1941 р. І. П. Прокоф’єв у своїй Лабораторії
здійснював випробування зварних сполук на розірваних
вибухами рейках. Працював Іван Петрович у МІІТі
до 1954 р. Помер 23 вересня 1958 р., похований на
Введенському кладовищі м. Москви. Головним змістом
життя та діяльності І. П. Прокоф’єва стало створення
вітчизняної наукової школи у сфері будівельної
механіки – основи основ будь–якої інженерної роботи в
галузі будівництва та архітектури.
Нарешті, науково–технічна школа Л. Д. Проскурякова,
яскравим представником якої був І. П. Прокоф’єв, була
не тільки хранителем традицій, а вогнищем інтенсивної
концентрації творчої енергії і скоординованих зусиль
вчених у процесі наукового пошуку, зародком нових
точок росту науки та окремих її напрямів. Наукова
школа Л. Д. Проскурякова не тільки генерувала ідеї
і наукові відкриття, а й виховала декілька поколінь
вчених, одним з яких і був Іван Петрович Прокоф’єв.
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Scientific school of Professor L. D. Proskuryakov:
Ivan Petrovich Prokofiev (1877–1958)
The publication attempts to outline the main stages of scientific activity of
I. P. Prokofiev – the outstanding engineer of Railways, scientist in the field of structural
mechanics and bridge building. His academic life, military and educational activities
tightly related to railway transport.
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: I. P. Prokofiev, railway engineer, structural mechanics, bridge
construction, science, technology.
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Теоретичні засади освіти
у ранніх педагогічних та релігійних творах
Філіпа Меланхтона
Досліджується дилема ранньореформаційної теології щодо свободи
волі в працях теолога і гуманіста Ф. Меланхтона. Метою дослідження є
з’ясування процесу еволюції гуманістичного світогляду Ф. Меланхтона та його
спроби узгодити власне еразміанство з теологією М. Лютера. Розглядається
питання, яким чином лютерівська теза про рабство волі була переосмислена
Меланхтоном на рівні, що враховував традиційну догматику, вимоги нової
теології та гуманістичні ідеї. З’ясовується питання, яким чином Меланхтон
в межах нової догматики та традиційних учень про свободу волі, формулює
власне розуміння меж вибору людини і як на основі власної ідеї про vis
cognoscendi (сила пізнання) доводить важливість розумових потенцій
особистості. Доводиться, що Меланхтон обґрунтовував парадигму нової
педагогіки, яка, не виходячи за межі лютеранської доктрини, органічно
поєдналася із гуманістичними ідеями.
Ключові слова: Філіп Меланхтон, еразміанство, гуманізм, теологія,
освіта, свобода.

Однією із важливих проблем ранньореформаційної
теології було питання свободи волі. Дискусії, щодо
права свободи вибору, хвилювали не лише теологів,
але й гуманістів. Серед тих, хто активно долучився до
вирішення цієї проблеми, був відомий теолог, вихідець
із гуманізму, Філіп Меланхтон (1497–1560).
Проблема свободи волі не випадково виявилася
центральною у ранніх працях Меланхтона, оскільки,
як усвідомлював мислитель, від її вирішення залежить
відповідь на питання – чи може людина удоскона
люватися отримуючи освіту? Тому уточнення поглядів
Меланхтона на цю проблему дасть можливість
краще зрозуміти сутність освітянської реформи, що
здійснилася в Німеччині у добу Реформації.
На сьогодні існує низка праць, присвячених ранній
теології Меланхтона та його освітянським реформам
[1; 2; 3; 4], однак питання по’вязані з теологічними
уявленнями про свободу волі і її зв’язками із реформою
школи потребують уточнення.
Філіп Меланхтон до особистого знайомства з Мар
тіном Лютером був типовим представником північного
гуманізму. Однак у Віттенберзі, куди Меланхтон був
запрошений у якості викладача грецької мови, він
зіткнувся із новим реформаційним вченням. Теологічні
уявлення Лютера щодо неможливості особистого
самовдосконалення та повної залежності людини від
Божого промислу – передвизначення, виявилися такими,
що суперечили гуманістичному світогляду Меланхтона.
Погляди М. Лютера про безкомпромісність абсолют
ного передвизначення добре відомі із суперечки між
ним та Еразмом Роттердамським. Її наслідком стали
два трактати цих діячів: «Про рабство волі» («De servo
arbitrio», 1525) [5] Мартіна Лютера та «Діатриба або
міркування про свободу волі» («De libero arbitrio Diatribe
sive collatio») Еразма Роттердамського [6].
Меланхтон, маючи еразміанські погляди, повинен
був рано чи пізно вступити у не менш гостру
суперечку з доктриною Лютера про рабство волі, що
уподібнювала людину в її несвободі запряженому
віслюку [7]. Людина, як випливало з ідей Лютера,
зі своєю сервільною волею виявлялася нездатною
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впливати на власні вчинки. Проголошуючи марність
спроб досягти поліпшення людського єства за рахунок
власних старань, ідея про рабство волі визнавала
марною й освіту, оскільки процес освіти не мислився
без особистих зусиль людини. Натомість, у найбільш
ранній промові Меланхтон окреслив власне, відмінне
від Лютера, розуміння місця освіти у процесі виховання
людини. Його вступна промова перед викладачами і
студентами від 29 серпня 1518 р., що нині відома під
назвою «De corrigendis adolescentiae studiis» [8, s. 15–
25] («Про поліпшення навчання юнаків»), стосувалася
вузлових проблем освіти і церкви, які потребували
змін і зводилася до наступної тези: відновлення релігії
неможливе без відродження науки, без повернення до
джерел [8, s. 23; 9, s. 62].
Проте, конфлікту між Меланхтоном і Лютером
не відбулося. Натомість з перших років перебування
у Віттенберзі Меланхтон адаптує ідеї і теологічні
доктрини Лютера до своїх власних гуманістичних
уявлень. Навіть побіжний погляд на публічні заяви
Меланхтона свідчить про те, що, починаючи із 1519 р.,
відбуваються достатньо швидкі зміни у ключових
уявленнях молодого викладача–еразміанця.
Ці зміни були спровоковані одночасно декількома
факторам. По–перше, хоч Меланхтон був покликаний
до університету на посаду професора грецької мови і
літератури, проте, незабаром він також був запрошений
на філософський факультет для читання теологічних
лекцій. Перші біблійні лекції були присвячені пророку
Іллі та посланням апостола Павла до Тита [10, s. 32f].
Ці лекції уможливили тісне зближення гуманіста із
теологією. Водночас у межах норм освіти XVI ст. гума
ніст також розпочав навчатися на вищому факультеті –
теологічному, який на 1519 р. іще перебував структурно
і методологічно в межах традиційного середньовічного
викладання.
По–друге, у Віттенберзі Меланхтон постійно спілку
вався із харизматичним Мартіном Лютером. Г. Борнкамм,
коментуючи цю обставину, цілком справедливо
стверджує, що Меланхтон прийшов до Віттенбергу з
еразміанськими ідеями. Однак, як еразміанець, молодий
Філіп не мав Еразмового характеру і гарту [11, s. 78],
тому його світогляд під тиском аргументації Лютера
поступово еволюціонував. Щоправда, процес виявився
неоднозначним і тривалим у часі.
Якими були ці трансформації? Після закінчення
бакалаврського курсу Меланхтон задля отримання
ступеню біблійного бакалавра (Baccalaureus biblicus),
повинен був витримати публічний захист у формі дис
путу. Диспут відбувся 19 вересня 1519 р. [10, s. 33]. На
захист Меланхтон виніс тези – обов’язковий компонент
диспуту [12, s. 29].
Ці ранні тези зафіксували, хоч і незначну, але все ж
зміну ідеологічних настанов у свідомості еразміанця.
На це звернув увагу німецький дослідник Р. Шауфлер,
який висловив обережну думку, що у тезах, поряд
із типовими гуманістичними поглядами, з’являється
«співчуття теології Лютера» [13] в частковому прийнятті
ідеї про рабство волі [13].
Якщо у бакалаврських тезах можна побачити
лише «співчуття до теології Лютера», то наступний
рішучий крок у напрямі адаптації теології Лютера
можна спостерігати у промові Меланхтона від 25 січня
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1520 р. Вона була присвячена теології апостола Павла
(Melanchthons declamatiuncula in D. Pauli doctrinam
vom 25. Jan. 1520) [14]. Меланхтон у цій промові вже
виступає апологетом і захисником поглядів Мартіна
Лютера, визнаючи ідею Лютера про силу гріха над
розумом і волею людини. Молодий реформатор заува
жував, що не у волі людини прогнати пануючі бажання,
які укоренилися в душі, і які душу тримають ніби в
оточеній фортеці, звершуючи в кожному члені нашого
тіла свою тиранію [14, s. 12]. Відтак воля людини
розуміється Меланхтоном сервільною, неспроможною
власними зусиллями протидіяти стану гріха (affectus
peccati) [14, s. 12].
Р. Шауфлер, аналізуючи цей період життя Меланх
тона, прийшов до категоричного висновку, що звер
нення гуманіста до послань апостола Павла, який
підсумком усіх людських діянь бачив пізнання Христа
(а пізнання Христа розглядалося як утілення всіх благ
і, врешті–решт, спасіння від влади гріха, в тому числі
і від панування тіла над духом), демонструє відмову
від традицій європейської гуманістичної філософії [14,
s. 12].
Однак дозволимо не погодитися із категоричною
і, як здається, не цілком достатньою аргументацією
Р. Шауфлера, тим паче, що наступні теоретичні розробки
Меланхтона дають можливість дійти більш виважених
висновків.
Насамперед звернемо увагу на трактат, який
вийшов із–під пера Меланхтона в 1521 р. і отримав
надзвичайно високу оцінку Мартіна Лютера. Ця
ґрунтовна праця вийшла під заголовком «Loci communes
rerum theologicamm seu hypotyposes theologicae» [15].
Значною мірою робота була спровокована Лейпцизьким
диспутом 1519 р. Меланхтон тоді за результатами
невдалих перемовин між Мартіном Лютером і Йоганном
Екком у листі до Еколампадія описав перебіг подій
диспуту та виклав власні думки щодо «теології
Христа» й «аристотелізму». «Аристотелізм» Меланхтон
звинуватив у тому, що він має мало спільного із
теологією Христа [16, s. 88]. Лист був опублікований і
викликав роздратування в головного учасника диспуту
Й. Екка [17, s. 15]. Як наслідок, Меланхтон змушений
був долучитися до складної дискусії зі схоластичною
теологією, відголос якої постійно присутній у тексті
«Loci communes».
Хоч трактат був теологічного характеру, але в
ньому знайшлося місце проблемі освіти і виховання,
які тісно перепліталася із догматичним питанням
щодо свободи волі. Тому зосередимось на пошуку
в документі тих позицій, що зафіксували уявлення
гуманіста щодо питання про свободу волі, цього
найбільш дискусійного і дражливого питання перших
років Реформації.
Аналізуючи «Loci communes» спочатку виокремимо
тези Меланхтона, у яких заявляє про себе гуманістичний
компонент, ідеї, що свідчать про можливості людини
в сенсі виховання та самовиховання, про її особисті
потенції в справі поліпшення людської природи – те, що
залишалося співзвучним ідеям німецького гуманізму й
еразміанству.
На думку Меланхтона існує сила пізнання, яку
він називає vis cognoscendi [18, s. 86–87] і сила, що
виникає на основі і внаслідок психо–фізичної організації
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індивідуума, тобто – сила афекту, тих виявів, які
Меланхтон називає «vis e qua affectus oriuntur» [18,
s. 87]. Завдяки «vis cognoscendi» людина сприймає,
розуміє, робить висновки, розраховує тощо. Іншу силу
(vis e qua affectus oriuntur) Меланхтон характеризує як
таку, якою людина або може відторгати те, що отримала
через пізнання, або ж, навпаки, вона примушує людину
слідувати за тим, що їй відкрилось через пізнання. «Ця
сила, іншими словами, є волею», зазначає Меланхтон
[18, s. 87]. Пізнання «vis cognoscendi» перебуває
в рабстві волі (сognitio servit voluntati) [18, s. 87].
Меланхтон у цьому випадку дотримується вживаного у
пізній схоластиці топосу про примат волі.
Однак воля у Меланхтона не є якоюсь певною
цілісністю, вона розпадається на низку суперечливих
афектів (аffekt), емоцій, які підкидаються людині
як ігрові кульки. Свободи людини від афекту, пере
конаний Меланхтон, не існує. Відповідно, перемагає
найсильніший афект і він починає визначати шлях
людини. Меланхтон називав цей процес raptus [14,
s. 4] (грабунок, захоплення), тобто, щось таке, що
може відбуватися поза бажанням людини, сторонньою
силою. По суті, подібне трактування перетворювало
людину в суб’єкт, не здатний на самостійне визначення
життєвого шляху, повністю залежний від сили афекту.
Це була безвихідь яку без сумніву, усвідомлював
Меланхтон.
Після викладення тез про пізнання і всевладдя
волі (vis e qua affectus oriuntur), про те, що людина
від рабства афекту самостійно звільнитися не може,
Меланхтон усе ж намагається знайти і пояснити
механізм протидії неконтрольованій волі, але так,
щоб не вступити на цій вузькій догматичній стежині
в конфронтацію із уявленнями про рабство волі
самого Лютера. Перше, що констатує Меланхтон
«…усе, що стається, стається обов’язково з Божого
передвизначення» («divinam praedestinationem eveniunt»)
[18, s. 88]. Він наводить низку біблійних текстів,
які доводять повну залежність людини від Божого
передвизначення [18, s. 88]. Заздалегідь визначена
Богом доля людини у Меланхтона, однак, не набуває
фатального змісту. І, хоч гуманіст неодноразово
підкреслює притаманні людині вроджені вади [18, s. 90–
94], як і те, що над індивідуумом панує афект (який,
знову ж таки, бачиться як сила, що «володіє людиною
так, як тиран володіє державою» і який «може нехтувати
хорошим пізнанням і рвати людину пристрастями») [18,
s. 87], Меланхтон переконує, що гріховна воля не завжди
має шанс на перемогу. Цей шанс полягає в тому, що
сам Бог втручається і пробуджує в людині потужніший
новий і чистий афект, який може не без боротьби
витіснити негативний афект [18, s. 87].
Логіка Меланхтона розгортається у площині трак
тування біблійних текстів, які дають підстави вважати,
що людина все ж має право обирати. Проте обрати
вона може лише маючи здоровий глузд, оскільки
людина нерозумна, відкидає першооснову мудрості –
Бога й, отже, починає керуватися своєю волею.
«Сказав безумний у серці своїм: «Бога немає». Впали
в розпусту, опоганилися в ділах своїх; не стало тих,
хто чинив би добро» [18, s. 94], цитує Меланхтон
пророка–псалмоспівця, і додає ще низку прикладів зі
Старого Заповіту для ілюстрації того, що люди своїми
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нерозважливими вчинками накликають на себе гнів
Божий і не дають можливості Духу Божому торкатися
їхніх сердець [18, s. 87].
Отже, з поданих цитат випливає, що Меланхтон не
покидає гуманістичну ідею щодо можливості людини
досягти досконалості, але вирішальну роль у процесі
поліпшення людської природи й у звільненні від
негативного афекту відіграє Божа милість, що пізнається
через мудрість, а складова мудрості – знання. Знання ж
передбачає процес їх отримання. Таким чином, у цьому
висновку, який, загалом, не суперечить ученню Лютера
про рабство волі, лунає голос реформатора–гуманіста,
який на основі Святого Письма доводить тезу про
можливість поліпшення людського єства через знання, а
знання – це, перш за все, ґрунтовна освіта.
Досліджуючи ґенезу ідеї Меланхтона про свободу
волі, її можливості та взаємозв’язок із розумом і
людськими потенціями, залучимо ще один документ,
що виник майже через 10 років після створення «Loci
communes». Йдеться про Аугсбурзьке сповідання 1530 р.
(Confessio Augustana).
У 18–му артикулі «Confessio Augustana» «Про
свободу волі» гуманіст пояснює межі свободи волі
людини, або в яких питаннях вона має свободу. «Про
свободу волі ми вчимо, що людина в певній мірі
(gewissen Maße) володіє свободою волі: вона може
зовнішньо вести порядне життя й ухвалювати власні
рішення в питаннях, доступних здоровому глузду
(Vernunft) [19, s. 60].
Що означає ця розпливчата і, на перший погляд, не
зовсім зрозуміла фраза, що людина може «ухвалювати
власні рішення в питаннях, доступних здоровому
глузду»? Меланхтон тут звертається до авторитетної
думки Августина і ніби вибудовує положення про
свободу волі цілком у руслі вчення Августина,
розвиваючи думку, що людина має вибір між добром
і злом, але «лише в зовнішніх питаннях життя» [19,
s. 60]. Які ці «зовнішні питання життя» Меланхтон
уточнює знову–таки спираючись на Августина [19,
s. 60]. Наприклад, говорячи про свободу творити добрі
справи Меланхтон пояснює, що подібна свобода за
Августином вкладається в такі рамки діяльності як
«працювати, або не працювати на полі, їсти, пити,
іти до товариша в гості, одягатися або роздягатися,
будуватися, одружуватися, займатися ремеслом, або
звершувати подібні корисні і добрі справи». Точнісінько
так само людина за своїм вибором може «творити
зло», «вклонятися ідолу, убивати тощо» [19, s. 60].
Меланхтон не вступає у полеміку з Августином,
навпаки, Августин цитується у кращих традиціях
схоластики як незаперечний авторитет. Однак на
його тезах Меланхтон вибудовує нове розуміння
свободи волі, дещо відмінне від Августина, хоч його
уявлення і не вступають у помітну конфронтацію із
католицьким розумінням. Однак відмінність усе ж є.
Меланхтон, погоджуючись з Августином і наводячи
розлогу цитату, додає важливе зауваження, що ніби
доповнює Августина, але в якому більше відчувається
послідовник Еразма. Меланхтон стверджує, що у
людини все ж існує шанс стати «угодним Богу»,
«відчувати у своєму серці страх Божий», «вірити
в Бога». Цей шанс, продовжує Меланхтон, людина
має можливість отримати через благодать і допомогу
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Святого Духу [19, s. 60]. У цих словах складно знайти
щось, що суперечило б ученню Лютера про рабство
волі (вона тут теж повністю залежна від благодаті і
Духу Святого), або вище цитованим словам Августина.
Однак Меланхтон, вважаючи, що людина не може
самостійно вирвати «із свого серця вроджений потяг до
зла», майже непомітно звертається до раніше озвученої
ідеї про vis cognoscendi (силу пізнання), зазначаючи що
«і віра, і страх Божий дарується через Слово Боже» [19,
s. 60]. Ця теза є ключовою для розуміння освітянських
реформ і гуманістично–релігійних практик Меланхтона,
адже отримання «віри і страху Божого» через Слово
Боже, або Священне Писання, передбачає процес
дослідження – екзегезу, яка в гуманіста мислиться у
взаємозв’язку з розумовими потенціями й освітою.
І ця думка стає логічним висновком реформатора–
гуманіста.
Таким чином, розглянувши та проаналізувавши
низку документів, можна зробити висновки щодо того,
яким чином Меланхтон на початку своєї педагогічної
діяльності узгодив спірне питання про свободу волі. І,
якщо у промові від 1520 р. Меланхтон нібито визнавав
повну силу гріха над розумом, а волю людини –
сервільною, що дало підстави вважати, ніби гуманіст
відмовся від європейської гуманістичної філософії, то
всього лише через рік у «Loci communes» реформатор
спростовує ці підстави й обґрунтовує право людини
на вибір. Щоправда вибір обмежений, умовний: він
передбачає присутність у людині Божої милості, яка, у
свою чергу, звільняє від негативного «афекту». Проте
Меланхтон переконує, що кожна людина може досягти
Божої милості, бо пізнається вона через мудрість. А
складова мудрості – знання.
Розвиваючи тезу про свободу волі в межах
Confessio Augustana Меланхтон, ґрунтуючись на вченні
Августина про свободу волі, формулює власне розу
міння меж вибору людини. І на основі власної ідеї
про vis cognoscendi доводить важливість розумових
потенцій, пов’язаних безпосередньо з освітою. Меланх
тон вибудовує парадигму педагогіки, яка, перебуваючи
в межах лютеранської доктрини, органічно поєдну
валася із гуманістичною ідеєю про всесилля освіти
(«Omnipotenz»).
Загалом же можна говорити про те, що знайомство з
Мартіном Лютером призвели до суттєвої трансформації
картини світу молодого гуманіста, який був змушений
відійти від еразміанського розуміння свободи людини.
Проте у 20–х рр. XVI ст. лютерівська теза про рабство
волі була переосмислена Меланхтоном на рівні,
що враховував традиційну догматику, вимоги нової
теології та гуманістичні ідеї. Цей складний синтез дав
можливість Меланхтону теоретично обґрунтувати ідею
щодо участі людини у процесі поліпшення людської
природи, зруйнувавши категоричне вчення про
приречення. Показово те, що вирішальну роль у цьому
процесі Меланхтон залишає за Божою милістю, яка, на
його думку, пізнається через мудрість і знання. Знання
ж, у свою чергу, передбачають процес їх отримання.
Отже, цей висновок логічно обґрунтовував необхідність
реформування та влаштування нових навчальних
закладів, які б, маючи гуманістичну орієнтацію, забез
печили такий необхідний у нових умовах Реформації
процес пізнання.
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Theory of education in the Philipp Melanchthon’s
early pedagogical and religious works
This paper looks at the free–will dilemma in the early Reformation theology of
renewed humanist and theologian Philipp Melanchthon. We analyse the way he tried
to unite his clearly Erasmian worldview with Martin Luther’s theology, what resulted
in his own interpretation of the Bondage of the Will thesis. In this interpretation, he
took in account traditional dogmatic, demands of the new theology and Humanistic
ideas. We tried to trace how Melanchthon articulated the necessity for developing
intellectual potencies in a person based on his own idea of vis cognoscendi (the force
of cognition) and existing dogmatic and teaching concerning the freedom of the will.
As we have proved, Melanchthon created a completely new pedagogy, which had not
transgressed the borders of the Lutheran doctrine and, at the same time, had been
interwoven with Humanistic ideals.
Keywords: Philipp Melanchthon, Erasmian, Humanism, theology, education,
freedom.
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Життєвий шлях, організаційна і наукова
діяльність академіка В. М. Іпатьєва
Аналізується життєвий шлях видатного науковця в галузі хімії академіка
В. М. Іпатьєва. Висвітлюються видатні організаторські здібності вченого в
роки Першої світової війни у створенні військово–хімічної промисловості.
Показано як за дуже короткі терміни були створені нові хімічні заводи різного
профілю, налагоджено виробництво і збільшення випуску вибухових речовин,
бойових отруйних речовин, сірчаної і азотної кислот та ін. З’ясовано, що
науковцю належить першість у світі застосування високого тиску (до 1000
атм) для проведення каталітичних процесів. Показано, що він першим із хіміків
здійснив полімеризацію етилену, створив високооктанові сорти авіаційного
бензину, розробив нові методи переробки нафти.
Ключові слова: життєвий шлях, наука, хімія, дослідження, технологія,
досягнення, впровадження.

Жовтнева революція 1917 р., роки громадянської
війни та руйнування економіки Російської імперії
в значній мірі вплинули на хід та історію розвитку
вітчизняної науки. Історики по різному оцінюють
масштаби цього впливу. Одні вважають, що науці було
завдано нищівну утрату, а інші бачили в революційних
перетвореннях сильний імпульс для зародження науки
«Нового типу» – радянської науки. Безумовно, це
кінцеві точки зору мають деякий елемент істини,
але в дійсності все було значно складніше. Навіть до
теперішнього часу немає цілісного освітлення обставин
і перипетій розвитку науки в країні в 20–30–і роки
ХХ ст., які основані на скрупульозному вивченні
документальних матеріалів.
Також далеко не однозначним було і відношення
самих вчених до радянської влади. Немало із них
емігрували; багато зайняли позицію активного неприй
няття режиму. Це були головним чином гуманітарії і
незабаром на них були направлені жорсткі репресії,
які часто закінчувались смертним вироком, а багатьох
примусово відправлено за кордон. У той час багато
дослідників, серед яких немало було видатних діячів
у галузі природознавства і техніки, залишились на
батьківщині. Ними рухала не тільки потреба в продов
жені досліджень у любих обставинах, але і щире
свідоме бажання допомогти своїй країні у ці важки роки.
Серед таких науковців у першу чергу необхідно
назвати В. М. Іпатьєва, який мав світове ім’я і кожна
закордонна лабораторія надала б широкі можливості для
плідної праці. Але В. М. Іпатьєв без вагання залишився
в Росії і зіграв дуже суттєве значення в становленні і
розвитку хімічної промисловості в радянській державі.
Правда на початку 1930–х рр. для нього настали важкі
часи, які були зв’язані з початком «великого терору»
і останні десятиріччя свого життя він працював у
США. Ім’я В. М. Іпатьєва і до цього часу залишається
маловідоме для широкого кола і тільки після 1990–х рр.
з’явились правдиві публікації про цього науковця.
Історіографія досліджуваної теми доволі обмежена.
Незважаючи на те, що загальні відомості про життєвий
шлях, організаційну та наукову діяльність академіка
В. М. Іпатьєва частково висвітлювались у ряді публіка
цій, головним чином присвячених ювілейним подіям
[1; 2; 3; 18; 19], ця проблема потребує подальшого
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детального вивчення. Дослідження архівних документів
дозволяє зрозуміти справжні причини замовчування багато
років організаційної і наукової діяльності В. М. Іпатьєва.
Мета дослідження – проаналізувати організаційну
і наукову діяльність вченого в один із найскладніших
часів розвитку країни у ХХ ст.
Володимир Миколайович Іпатьєв народився 9 листо
пада 1867 р. в Москві в сім’ї архітектора. У п’яти
річному віці серед батьків пройшов розрив і він
залишений був у батька, а двоє дітей – у матері, яка
зійшлася з А. Чугаєвим, скромним учителем фізики. У
цьому шлюбі в матері в 1873 р. народився син Лев, який
надалі став відомим хіміком.
У восьмирічному віці Володимира віддали на
навчання в підготовчий клас гімназії, а потім за
бажанням батька поступив у 3–й Московський кадетсь
кий корпус (військова гімназія). Закінчив кадетський
корпус у числі перших учнів 16–и річний Іпатьєв
поступив у 3–є Олександрівське військове училище.
Але після 2–х річного навчання, він відмовився від
проведення в офіцери піхотних військ, а продовжив
освіту в Михайлівському училищі в Петербурзі, яке
закінчив в 1887 р. і як офіцер розпочав військову службу
в підмосковному Серпухові керівником батарейної
школи в 2–й резервній артилерійській бригаді. Увесь
вільний час Іпатьєв присвячував вивченню курсів
із математики, хімії та артилерії з метою поступити
у військову академію. У 1889 р. він успішно здав
конкурсні екзамени в Михайлівську артилерійську
академію в Петербурзі, яку закінчив у 1892 р. за першим
розрядом і був залишений репетитором і одночасно
помічником завідувача хімічної лабораторії, а з червня
1895 р. став штатним викладачем академії з хімії [1; 2,
с. 104].
Велике значення для формування В. М. Іпатьєва як
ученого стало дворічне наукове відрядження в хімічну
лабораторію Мюнхенського університету, якою керував
А. Байєр, пізніше ставши лауреатом Нобелівської премії
з хімії [3, с. 108].
У своєму звіті В. М. Іпатьєв у серпні 1897 р. писав:
«Произведенное мною, совместно с профессором
Байєром, исследование катона … обогатило химию
еще одним интересным фактом, который является
отчасти подтверждением верности представлений о
стереохимии или гипотезе пространственного располо
жения атомов в молекулах органических соединений…»
[4, арк. 3]. У Мюнхені В. М. Іпатьєв у 1897 р. закінчив
розпочаті ще в Петербурзі дослідження синтезу і будови
ізопрену – основного мономерного ланцюга природного
каучуку.
Після наукового відрядження В. М. Іпатьєв про
довжив працювати в Михайлівський артилерійській
академії: з 1899 р. – екстраординарний; з 1902 р. –
ординарний професор хімії; з 1909 р. – завідувач
хімічної лабораторії академії; в 1911 р. – генерал–
майор; в 1914 р. – заслужений професор. Основним
напрямком його наукової діяльності стало вивчення
каталітичних процесів при високих температурах і
тисках до 400–500 атм і вище. В. М. Іпатьєв вперше
розробив і застосував метод високого тиску при
дослідженні термокаталітичної реакції перетворення
спиртів; запропонував нові методи синтезу альдегідів,
ефірів, олефінів; здійснив дослідження каталітичних
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властивостей оксиду алюмінію (1901–1905 рр.). Виго
товлений у 1903 р. апарат – «Бомба Іпатьєва» – дозволив
вивчати перетворення речовин при високих тисках і
температурах. Він писав: «В этой бомбе я и мои ученики
произвели несколько тысяч опытов» [5; 6].
У 1909 р. В. М. Іпатьєв застосував високий тиск
і для проведення неорганічних реакцій: витискання
металів із водних розчинів солей воднем; синтез аміаку
із елементів азоту і водню тощо. При цьому він першим
почав застосовувати багатокомпонентні каталізатори.
20 березня в Петербурзькому університеті В. М. Іпатьєв
захистив докторську дисертацію «Каталітичні реакції
при високих температурах і тисках», в якій узагальнив
свої дослідження в 1901–1907 рр. [12]. Ця ґрунтовна
праця принесла вченому широку відомість не тільки
в Росії, а і в Європейських країнах. У кінці своєї
дисертації В. М. Іпатьєв писав: «Заканчивая описание
произведенных мною опытов по катализу, опытов,
которых потребовалось более тысячи только для того,
чтобы разъяснить некоторые вопросы каталитических
реакций, я заранее предвижу, какая громадная работа
предстоит еще для того, чтобы была надлежащим
образом освещена эта «Химия будущего». Но можно
надеяться, что теперь развитие этой области после
введения новых методов для исследования каталити
ческих явлений в значительной степени продвинется
вперед и с этих реакций будет снята печать таинст
венности, наложенная на них впервые рукою знаме
нитого автора катализа Берцелиуса» [7, с. 627–628].
За півсторіччя роботи в цій області вчений опублікував
більше 400 статей і отримав біля 200 патентів.
Таким чином, необхідно відзначити, що В. М. Іпатьєву
належить першість у світі застосування високого тиску
(до 1000 атм) для проведення каталітичних процесів,
що в теперішній час широко використовується в про
мисловому хімічному виробництві. Але в 1931 р.
німецькі хіміки–технологи Ф. Бергіус і К. Бош отри
мали Нобелівську премію «За заслуги по введению
и развитию методов высокого давления в химии»
[3, с. 109]. Нобелівський комітет із хімії не побажав
присуджувати В. М. Іпатьєву із–за його активної
участі в економічному розвитку Росії в 1918–1927 рр.
(політичні мотиви), а також потужного впливу концерну
«І. Г. Фарбеніндустрі» на економічний і військовий
розвиток Німеччини і інших західноєвропейських країн
(економічний тиск). Таким чином, академік В. М. Іпатьєв
не став лауреатом Нобелівської премії за обставин, які
нічого спільного не мають із науковими досягненнями
вченого.
За видатні наукові досягнення в 1914 р. Російська
академія вибрала В. М. Іпатьєва членом–кореспон
дентом, а в 1916 р. – дійсним членом (академіком).
В. М. Іпатьєв проявив себе видатним організатором
в роки Першої світової війни у створенні військово–
хімічної промисловості, коли в 1915 р. він як генерал–
лейтенант очолив Хімічний комітет при Головному
артилерійському управлінні (ГАУ). Цей комітет керував
усією російською хімічною промисловістю під час
війни. За короткий термін хімічний комітет організував
постачання на фронт продуктів військової хімії, керував
будівництвом нових хімічних підприємств, у тому числі
першого в Росії заводу з виробництва синтетичної
азотної кислоти окисненням аміаку (запущений в дію в
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1917 р.). До роботи в комітеті було залучено видатних
науковців того часу: Н. С. Курнакова, Л. А. Чугаєва,
В. Г. Хлопіна, А. Є. Фаворського та ін. В. М. Іпатьєву
вдалося налагодити виробництво і збільшити випуск
вибухових речовин (тринітротолуол, тринітроксилол,
дінітронафталін та ін.); бойових отруйних речовин
(хлор, іприт, ціанисті сполуки, фосген); сірчаної і
азотної кислот; протигазів трьох типів – Зелінського,
Авалова і Прокофьєва; великої кількості боєприпасів
тощо [13–14; 16]. За дуже короткі терміни майже на
пустому місці були створені нові хімічні заводи різного
профілю.
Про свою діяльність на посаді голови Хімічного
комітету ГАУ В. М. Іпатьєв розповів у книзі «Работа
химической промышленности на оборону страны»
(1920 р.) [15].
Після революції в жовтні 1917 р., внутрішнє не
сприйнявши нову владу і залишаючись за переконанням
прибічником конституційної монархії, В. М. Іпатьєв
встав на шлях співробітництва з радянською владою.
Він рішуче відмовився від численних пропозицій уїхати
на Захід або приєднатись до Білої армії. У листопаді
1917 р. завідувач хімічного відділу ВРНГ Л. Я. Карпов
запропонував В. М. Іпатьєву очолити Комісію нових
виробництв при відділі хімічної промисловості. Після
смерті Л. Я. Карпова в 1921 р. В. М. Іпатьєв очолив
Головне управління хімічної промисловості ВРНГ. У
цей час він приймає активну участь у відновленні і
організації хімічної промисловості і працює в складі
Держплану і Президії ВРНГ, а також Головного Науково–
технічного відділу.
У 1921–1922 рр. В. М. Іпатьєв знаходився в закор
донному відрядженні, де був науковим консультантом
Г. В. Чичеріна з питань відновлення промисловості,
приймав участь у роботі Генуезької конференції.
За його ініціативою була створена громадська органі
зація «Доброхім», з 1924 р. він голова Технічної ради
хімічної промисловості. У травні 1924 р. Відділення
хімії Російського фізико–хімічного товариства прису
дило В. М. Іпатьєву премію ім. А. М. Бутлерова. Через
рік назначено керівником Азотного комітету, який
організувала Президія ВРНГ [1; 2].
У 1927 р. В. М. Іпатьєву присуджується премія ім.
В. І. Леніна за роботи в галузі каталізу і високого тиску,
почесне звання Заслуженого діяча науки. Він очолив
Лабораторію високого тиску і температур АН СРСР.
На її базі в 1928 р. було створено Державний інститут
високого тиску. Це була перша в світі спеціалізована
установа такого роду.
15 травня 1927 р. відбулось святкування, яке при
свячене 35–річної науковій і педагогічній діяльності
академіка В. М. Іпатьєва, якому тільки через півроку
виповнювалось 60 років. Виступаючи на засіданні
В. М. Іпатьєв сказав: «…Я высказываю здесь благодар
ность за то, что имею возможность заниматься
наиболее приятной работой по науке, а затем прошу,
если можно, и на будущее время помогать мне, чтобы
остаток дней своих мог бы всецело посвятить науке
и все те результаты, которые получаю, отдать для
химической промышленности и нашему Союзу, а резуль
таты эти в течении 35 лет были достигнуты и ими
воспользовались не только мы, но и за границей» [8,
арк. 2].
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На протязі 1927–1930 рр. ситуація в діяльності
В. М. Іпатьєва почала ускладнюватися. Виникли непо
розуміння по роботі в ВРНГ, погіршились взаємо
відносини з Головою ВРНГ В. В. Куйбишевим і
незабаром його усунено з посади голови НТВ, а
потім виведено із складу Президії ВРНГ. У атмосфері
недоброзичливості і підозри академік виїхав у червні
1930 р. в наукове відрядження на Міжнародний
енергетичний конгрес у Берлін, а потім ще на рік
отримав дозвіл на лікування за кордоном.
У цей час у Радянському Союзі в 1929 р. розпо
чались арешти колег і близьких друзів В. М. Іпатьєва
(професора П. Пальчинського, інженера В. Камзолкіна,
учня Г. Годжелло, члена колегії Головхіма В. Кравца,
близького товариша професора Є. Шпитальського)
та інших учених і розпочався процес за справою
«Промпартії». Він розумів, що його як генерал–
лейтенанта царської армії обов’язково притягнуть за
цією справою і вирішив не повертатись на Батьківщину.
У розмові зі своїм близьким учнем Г. А. Разуваємим
у Мюнхені в червні 1930 р. В. М. Іпатьєв сказав, що
даже «…в Германии оставаться рискованно, придется
перебираться в Америку» [9, с. 17].
У червні–серпні 1930 р. В. М. Іпатьєв побував у
Франції і Англії, а в вересні прибув до США, спочатку
в Нью–Йорк, а потім у Чикаго, де йому була зроблена
складна операція на горлі. У Чикагському університеті
розпочав читати курс лекцій з каталізу і одночасно
розпочав експериментальні дослідження за контрактом
з фірмою Universal Oil Products Cº, яка обладнала для
вченого сучасним обладнанням лабораторію для роботи
[9, с. 18].
До 1936 р. В. М. Іпатьєв регулярно посилав у
СРСР наукові результати своїх досліджень, виконаних
у США. У 1936 р. у СРСР вийшла його фундамен
тальна монографія «Каталитические реакции при высо
ких температурах и давлениях» [13]. В. М. Іпатьєв
неодноразово отримував запрошення повернутись на
Батьківщину і в своїх відповідях він чесно і відвер
то виклав причини, які заважали його повернення
в СРСР.
17 вересня 1936 р. незмінний секретар АН СРСР
академік М. П. Горбунов направив В. М. Іпатьєву листа,
в якому увага вченого зверталась на те, що він «…не
принимает никакого участия в грандиозной работе
по социалистическому строительству…», а потім
вимагав «…в ближайшее время вернуться в СССР
для научной работы… В противном случае Академия
наук и, вероятно, вся страна должны будут сделать
соответствующий вывод о Вашем отношении к СССР»
[10, арк. 19].
1 листопада 1936 р. В. М. Іпатьєв відповів великим
листом, в якому він не погоджувався с тим, що не
приймав ніякої участі в тій науковій роботі, яка
відбувалася в СРСР. Він гадав, що написав книгу, яка
вміщує дуже цінний новий матеріал, необхідний як для
нових наукових досліджень, так і для нових технічних
процесів. Учений писав «Результатами моих работ
могут воспользоваться химики и инженеры СССР и
применять их для промышленности. Нельзя отрицать,
что всякий ученый работает не только для своей
страны, но и для всего человечества. Я люблю свою
родину и, творя новые открытия, всегда думал и думаю
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теперь, что это все принадлежит ей и она будет
гордиться моей деятельностью…
Я надеюсь, что все вышеизложенное должно
убедить Президиум и Вас, что вся моя деятельность
была направлена на пользу моей родины…
Всякие подозрения относительно моего некоррект
ного отношения к моей родине не должны иметь
места и могут только породить у меня тревожные
мысли относительно причины моего немедленного
возвращения. Академик В. Ипатьев» [10, арк. 22– 3].
29 грудня 1936 р. на Загальних зборах АН СРСР
було прийнято рішення про позбавлення В. М. Іпатьєва
звання академіка, а 5 січня 1937 р. ЦВК Союзу СРСР
позбавив його громадянства. Йому назавжди було
заборонено в’їзд в СРСР. Частина його близьких учнів
зазнала репресій [11].
Перебуваючи в США В. М. Іпатьєв став дуже
відомою людиною. Крім викладацької діяльності
в Чикагському університеті і посади консультанта
в нафтовій фірмі, він також був професором і
директором Лабораторії каталізу і високого тиску в
Нортуестернському університеті в Еванстоні (біля
Чикаго), яка сьогодні носить його ім’я. Усі зароблені
їм кошти він укладав у розвиток лабораторії і
запрошував на роботу тільки росіян і американців,
які знали російську мову. У 1937 р. В. М. Іпатьєв був
названий в США «Людиною року», його вибрали
із 1000 претендентів на це звання. У 1939 р. його
вибрали членом Національної Академії США; у цьому
же році В Парижі відбулось урочисте вручення йому
вищої нагороди Французького хімічного товариства –
медалі імені А. Лавуаз’є. У листопаді 1942 р. у США
відзначався його 75–річний Ювілей і 50 років наукової
діяльності. На урочистому засіданні, яке організувало
Американське
хімічне
товариство,
Нобелівський
лауреат Р. Вільштеттер стверджував: «Никогда за
всю историю химии в ней не появлялся более великий
человек, чем Ипатьев». За 22 роки роботи в США
В. М. Іпатьєв у співавторстві опублікував 190 статей в
американських журналах і одержав біля 200 патентів.
Учень В. М. Іпатьєва академік Г. А. Разуваєв писав, що
американці вважають Іпатьєва одним із засновників
у їхній країні сучасної нафтохімії [9, с. 21–22].
Спеціальним рішенням уряду США було відзначено
заслуги В. М. Іпатьєва в розробці промислових
процесів виробництва високооктанових авіабензинів,
що забезпечило в роки Другої світової війни перевагу
авіації США, СРСР, Англії над авіацією Німеччини і
Японії.
Починаючи з 1944 р. В. М. Іпатьєв неодноразово
звертався з проханням повернутись у СРСР, але
постійно отримував відмову. Незважаючи на похилий
вік, В. М. Іпатьєв до останніх днів працював у своїй
лабораторії.
22 березня 1990 р. Загальні збори Академії наук
СРСР прийняли постанову про відновлення (посмертно)
в членах Академії наук СРСР учених, які були
необґрунтовано виключені із Академії наук СРСР. Серед
них дійсних членів АН СРСР (академіків) – Іпатьєва
Володимира Миколайовича [11, с. 52; 20].
В. М. Іпатьєв написав два томи спогадів, які вийшли
в Нью–Йорку на російській і англійській мові [1], де в
передмові до першого тому він писав:
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«…Мы, ученые, должны быть скромны при
оценке наших научных достижений и должны всегда
сознавать, что хотя мы и посвятили всю свою жизнь
науке, мы могли внести в ее достижения лишь
небольшую лепту, так как ее задачи безграничны. Кто
с любовью вел научную работу и мог большую часть
своей жизни посвятить научным исследованиям, уже
тем самым получает величайшее удовлетворение, а
если он мог передать свои идеи другим для дальнейшей
их разработки, то едва ли в какой–либо другой
деятельности он нашел бы большее удовлетворение.
Опубликовывая свои исследования, ученый навсегда
заносит свое имя на страницы истории науки; он
вправе гордиться своей работой, и нельзя упрекать
его в том, что только честолюбие принуждало его к
открытиям в научной области.
Если человек является истинным ученым по
призванию, то в тайниках его души обязательно
гнездятся творческие мысли, которые неустанно
толкают его в сети научных изысканий и никакие
обстоятельства жизни, никакие житейские невзгоды
не могут отвратить этого талантливого творца от
реализации его смелых и фантастических замыслов».
Отже, на прикладі академіка В. М. Іпатьєва показано
відношення до вчених існуючої влади в Радянському
Союзі, яка не могла змиритися з існуванням високо
освічених, талановитих науковців, котрі не прийняли
Радянську владу, але хотіли приносити для своєї
Батьківщини користь на науковій ниві. Це був не пооди
нокий випадок, а система приборкування «строптивих»
академіків, які повинні бути слухняним знаряддям
у руках вищого керівництва країни. Створювалась
обстановка, коли трагічна доля деяких вчених і навіть
окремих наукових напрямків сприймалась безповоротно
і без опору.
У 1990 р. Загальні збори Академії наук СРСР
прийняли рішення про відновлення (посмертно) в
членах Академії наук СРСР наступних вчених, яких
необґрунтовано було виключено із Академії наук
СРСР академіків: Іпатьєва Володимира Миколайовича,
Ротовцева Михайла Івановича, Рязанова Давида Борисо
вича, Сперанського Михайла Нестеровича, Успенського
Якова Вікторовича, Францева Володимира Андрійовича,
Чичибабіна Олексія Євгеновича [11, с. 52–53].
Таким чином, Іпатьєв Володимир Миколайович
(1867–1952) видатний російський хімік, академік Петер
бурзької академії наук і АН СРСР, один із засновників
сучасної нафтохімії. Був військовослужбовцем в армії
Миколи II, дослужився до звання генерал–лейтенанта
і був першим російським генералом, який мав ступінь
доктора хімічних наук. Народився в Москві в родині
дворянина. Першим знайомством з хімією, що спря
мувало його до цієї науки, була невелика глава,
присвячена хімічним явищам, у підручнику з фізики.
Але волею долі він вступив до Олександрівського
військового училища, а згодом до Михайлівської
артилерійської академії. Вищої хімічної освіти він так
і не здобув. Хімію вивчав самостійно за підручниками
Кольбе, Менделєєва і Меншуткіна. Його стажування
відбувалося в хімічних лабораторіях в Мюнхені (де він
встановив будову ізопрену і прославився на весь світ),
далі – в Парижі з М. Бертло і Ш. Фріделем, у Тулузі з
П. Сабатьє [15].
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Після жовтневого перевороту залишився на батьків
щині і згодом очолив хімічну промисловість Радянського
Союзу. У 30–х роках був вимушений емігрувати до
США, де спеціально для нього організували добре
обладнану лабораторію. Він регулярно надсилав на
батьківщину результати своїх наукових досліджень, але
не зважаючи на це Іпатьєва позбавили звання академіка
й радянського громадянства, йому заборонили в’їзд
до СРСР, а його учні зазнали репресій. За іронією долі
саме в підвалі його родинної садиби був розстріляний
останній Російський імператор.
Він мав нелегку долю людини, але щасливу долю
вченого. Іпатьєва називали найвидатнішим російським
хіміком XX століття. Його фундаментальний внесок
у хімію можна схарактеризувати короткою фразою –
«каталітичні реакції за високих температур і тиску».
Результати, що ним отримані, були принципово
новими досягненням в ученні про каталіз. До
Іпатьєва органічний синтез проводили здебільше в
м’яких, «тепличних» умовах. Іпатьєв першим почав
застосовувати гетерогенні каталізатори та дуже
високі температури й тиск для ефективного синтезу
промислово важливих речовин. Аналогічні дослідження
проводив Сабатьє, за що одержав Нобелівську премію.
Іпатьєв відкрив реакцію добування бутадієну з етанолу
і першим із хіміків здійснив полімеризацію етилену.
Він створив високооктанові сорти авіаційного бензину,
розробив нові методи переробки нафти, заснував багато
хімічних виробництв у СРСР та США. На відміну від
багатьох учених, окрім проведення фундаментальних
досліджень у нього був талант впроваджувати свої
дослідження на практиці в промислове виробництво.
На його могилі написано «В пам’ять російському генію,
творцю октанового пального», а американське хімічне
товариство (ACS) після його смерті заснувало щорічну
премію імені Іпатьєва [17, с. 71–74; 20].
На початку ХХ ст. вітчизняна хімія порівняно
з іншими природничими науками займала високе
положення, яке вона завоювала ще в останній чверті
ХІХ ст. Російські хіміки, які займали провідне поло
ження в науці – М. Д. Зелінський, Л. О. Чугаєв,
М. С. Курнаков, І. О. Каблуков, В. А. Киляковський,
О. Є. Чичибабін, А. Є. Фаворський, Д. П. Коновалов,
Н. Я. Дем’янов та ін. – продовжували свою діяльність,
і з їх іменами пов’язано багато важливих наукових
досягнень. До них приєднались і інші талановиті
дослідники: В. Г. Хлопін, І. Я. Башилов, О. М. Фрумкін,
І. І. Черняєв, а дещо пізніше – О. О. Баландін,
О. М. Несмеянов, П. О. Ребіндер. Серед науковців
особливе місце займає М. М. Семенов – єдиний із
вітчизняних хіміків, який був у 1956 р. удостоєний
Нобелівської премії (разом із С. Хіншелвудом) за дослі
дження в області механізму ланцюгових реакцій [17,
с. 34]. Усі ці вчені були в тій або іншій мірі організа
торами відомих наукових шкіл у різних напрямках хімії.
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Life way, organizational and scientific activity
academician V. M. Ipatyev
The life path of the outstanding scientist in the field of chemistry, academician
V. M. Ipatyev, is analyzed. The outstanding organizational skills of a scientist during
the First World War in the creation of the military–chemical industry are highlighted.
It was shown that in a very short time new chemical plants of different profiles
were created, production and increase of release of explosives, fighting poisonous
substances, sulfuric and nitric acids, etc. were established. It was found out that the
scientist has the primacy in the world of applying high pressure (up to 1000 atm) for
catalytic processes. It was shown that he was the first chemist to polymerize ethylene,
created high–octane grades of aviation gasoline, and developed new methods of oil
refining.
Keywords: life path, science, chemistry, research, technology, achievements,
implementation.
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Спроби відновлення впливу та занепад
Української соціал–демократичної спілки
у період революційного піднесення
(1910–1912 рр.)
Українська соціал–демократична спілка зазнала переслідувань і занепаду
в добу столипінської реакції. У 1910–1912 рр. була зроблена спроба відновити
УСДС. Проте спілчанам не вдалося отримати фінансову допомогу від
західноєвропейських соціал–демократичних партій. Діячі Спілки не змогли
використати жнива 1912 р. та виборчу кампанію до IV Державної думи для
пожвавлення організації та роботи. Участь у серпневій 1912 р. конференції
організацій РСДРП у Відні та відозва до Базельського конгресу ІІ Інтернаціоналу
(листопад 1912 р.) стали останніми акціями спілчан.
Ключові слова: Українська соціал–демократична спілка, революційний рух,
столипінська реакція, занепад.

Українська соціал–демократична спілка утворилась
напередодні революції 1905–1907 рр. і згодом пере
творилася в міцну регіональну громаду РСДРП, яка
поширювала свій уплив на п’ять українських губерній
і деякі суміжні території. Проте, внаслідок репресій
царського уряду в період столипінської реакції, УСДС
зазнала втрат, внаслідок яких скоротилася кількість
і чисельність її громад, зменшився вплив на перебіг
суспільного життя. Спілчанські провідники спроби
відновити роботу керівного центру та пожвавити
діяльність організацій на місцях, проте вони не дали
очікуваних наслідків. У працях В. Дорошенка [2],
О. Гермайзе [3], В. Головченка [4], Г. Касьянова [7],
В. Кривенького [8], І. Кураса [9; 10], А. Ріша [15] відбиті
різні аспекти, які характеризували роль Української
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соціал–демократичної спілки у соціал–демократичному
русі Російської імперії. Проте останній період УСДС
історії, коли в умовах пожвавлення революційного руху
робилися спроби відновити її діяльність, залишається
недослідженим. Тому метою цієї статті є з’ясування
обставин існування та заходів провідників Спілки з від
новлення спілчанських соціал–демократичних органі
зацій у добу революційного піднесення в 1910–1912 рр.
Вона ґрунтується на аналізі нових архівних матеріалів,
зокрема й закордонних, і джерельних публікацій.
У 1910 р. таємна поліція отримувала епізодичні
дані про діяльність Української соціал–демократичної
спілки РСДРП; здавалося, що як потужна політична
сила вона перестала існувати. Цей рік виявився часом
найбільшого занепаду громади. Показовою була
ситуація на Чернігівщині. Із листів соціал–демократа
П. Нахімова з Чернігова у редакцію газети «Правда»,
яку видавав Л. Троцький, датованих груднем 1910 і
січнем 1911 рр., зрозуміло, що громади там фактично
не існувало і «з багатьох причин в межах Чернігівської
губернії немає можливості влаштовувати різні конфе
ренції». Чернігівські соціал–демократи проявляли повну
безпорадність і просили членів редколегії повідомити
найближче місце, де таке зібрання можна було б
провести та дати вказівки як діяти в майбутньому і,
головне, як вести агітацію до майбутніх виборів у
Державну думу [27, л. 1, 2]. Подібна ситуація спосте
рігалась в інших українських губерніях.
Робота в організації УСДС, як стверджували самі
спілчани, дещо активізувалась лише з кінця 1910 та
у 1911 рр., «і те в дуже невеликих розмірах», лише в
Волинському районі (Житомир, Бердичів і ін. населені
пункти) [25, арк. 115]. Очевидно, що до згаданого
пожвавлення роботи був причетний М. Меленевський,
який у січні 1911 р. окреслив своє бачення шляхів
відродження УСДС. Він уважав за необхідне видавати
«гарний керівний обласний орган» «по старому
зразку «Известий Главного Комитета Спілки», що
зумовлюється специфічними українськими умовами.
Він пояснював: «Зростає український націоналізм у
найпотворніших формах і необхідно якнайшвидше дати
зброю спілчанським працівникам для боротьби з ним».
Водночас Басок пропонував друкувати «спілчанський
професійний орган для сільських робітників». Обидва
видання запропоновано видавати українською та
російською мовами [26, л. 21–22]. Вважаємо, що автор
листа перебільшував небезпеку націоналістичної
загрози і, водночас, нічого не зауважував про небезпеку
російського націоналізму, ідеї якого все більше побуту
вали серед російських марксистів.
На початку лютого 1911 р., як свідчать дані ДП,
відбулася нарада декількох спілчанських працівників,
які з’ясовували становище громад і окреслили перші
кроки з відновлення соціал–демократичної роботи в
області. Зазначена ініціатива виходила від діячів УСДС
із Волині [15, с. 101–102], які підтримували зв’язки з
М. Меленевським. Вони організували Провінційне бюро
Української соціал–демократичної спілки та підготували
план першочергових заходів, який передбачав: 1) ство
рити більш–менш міцний центр, налагодити доставку
літератури та збір коштів; 2) докласти максимум зусиль
до відновлення 2–3 районів, для чого надіслати в
місцевості, у яких є зв’язки, працівників; 3) зв’язатися з
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усіма осередками та відновити діяльність хоча б малень
ких груп для розповсюдження літератури [29, л. 1, 1об].
На той час на місцях діяли лише окремі спілчанські
організації. Про становище у Волинській губернії
наприкінці січня 1911 р. повідомляла «Правда». Вона
інформувала про втрату колишнього впливу Почаївським
«Союзом русского народа» та певне пожвавлення в
суспільстві. Дописувач помітив прагнення робітників
до об’єднання на професійному ґрунті та створення
організацій. У замітці інформувалося про відновлення
громад УСДС. Попри нечисельні партійні сили,
окреслюються кроки в роботі серед робітників і селян.
Відзначалося, що, як і раніше, волинські спілчани з
довірою ставляться до «Правды» та планують провести її
анкету. Обіцяли підтримати газету матеріально [23, с. 7].
Діяльність Провінційного бюро УСДС набула реаль
них рис у 1912 р. У травні воно випустило прокламацію
українською мовою «До всіх спілчан». У ній містився
заклик об’єднуватися для боротьби з поміщиками і
діяльності участі у виборах до 4–ї Державної думи [29,
л. 1об]. Проте цей заклик не був підтриманий через
занепад соціал–демократичних організацій в колишній
області Спілки. Зазначену тезу ілюструє вкрай низький
стан соціал–демократичної роботи в Чернігові. За
інформацією, опублікованою в «Правде» у квітні
1912 р., у місті існував осередок у складі 15 осіб, які
часом збиралися та обговорювали публікації в газеті про
поточний стан, вибори до Державної думи. Члени гуртка
передали 3 руб. Організаційному комітету зі скликання
конференції [24, с. 5]. Отже, спілчани не припиняли
спроб відновити роботу своєї партійної громади, проте
значних успіхів у цьому вони не досягли.
У 1912 р. політичне та фінансове становище
Української соціал–демократичної спілки залишалося
вкрай важким. Про це свідчить, зокрема, матеріальний
стан самого М. Меленевського. Він спробував його
покращити через співробітництво з більшовицькими
і навіть ліберальними друкованими органами. Лідер
спілчан перебував у Львові і 9 липня у листі до
Л. Троцького писав: «Мене настільки приперло до
стінки, що я запропонував навіть більшовикам своє
співробітництво в їхній легальній пресі, попереджуючи,
що цим я ніскільки себе до них не прив’язую». Проте
більшовики зволікали з відповіддю і Басок вважав, що
причиною цього стало його категоричне застереження
[28, л. 82об]. Згодом, у липні 1912 р., Басок надіслав
статтю («винятково заради грошей») в київську
ліберальну газету «Киевская мысль», проте відповіді
з редакції до кінця місяця не отримав. «Вірогідно не
прийняли, – писав він. – І не прийняли напевне тому,
що стаття щодо українського руху по суті співчутлива,
проте «К[иевская] М[ысль] займає русифікаторську
позицію». «Чорт з ними!», – роздратовано зазначав
спілчанин [28, л. 83, 87об]. На початку серпня в листі
до того ж адресата М. Меленевський знову повідомляв
про свій важкий матеріальний стан і прохав про позичку
50 крон; «м[ожливо] Матвій Іванович (М. Скобєлєв –
О. Ф.) по старій пам’яті позиче». Гроші обіцяв
повернути за три тижні [28, л. 97об]. Проте, більше
ніж власне матеріальне становище, М. Меленевського
турбував критичний стан фінансів УСДС.
Можливий шлях виходу з кризи Басок вбачав у звер
ненні до європейських соціал–демократичних партій
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про грошову підтримку. Зазначене свідчило про
зростання автономії керівників УСДС в умовах
ослаблення централізму в РСДРП. Лідер спілчан у листі
до Л. Троцького писав: «Наш комітет (ЗКС – О. Ф.)
звернувся до європейських партій з проханням про
матеріальну допомогу» [28, л. 82, 82об]. Узгодивши
свої дії з київським Провінційним бюро УСДС, він
надіслав листи до керівництва німецької, австрійської,
шведської, датської, швейцарської і бельгійської соціал–
демократичних партій. Проте ця акція М. Меленевського
не дала результатів. Він повідомляв, що відповідь
надійшла лише від тримачів грошей РСДРП зі складу
Німецької
соціал–демократичної
партії.
Останні
відповіли, що зможуть надати допомогу, проте не
окремо Спілці, а всій РСДРП, якщо соціал–демократичні
організації об’єднаються та звернуться разом [1, с. 19;
16]. Шведські товариші повідомили, що зі своєї каси
вони нічого асигнувати не можуть; європейські соціал–
демократи діяли як легальна політична партія, відтак
дотримувалися чинного в країні законодавства. Проте
вони обіцяли організувати спеціальні збори коштів, які
«передадуть… для всієї нашої партії» [28, л. 95]. Про
це Басок у вересні 1912 р. повідомив Л. Троцького, який
висловив думку, що в спільних інтересах є те, щоб не
кожна соціал–демократична організація виступала перед
німцями самостійно. Він запропонував передати справу
ведення перемовин Організаційному комітету РСДРП.
Представник ЗКС погодився, доручивши перемовини
від імені партії ОК, однак він просив включити Спілку
у список обласних і національних організацій партії, які
претендують на отримання коштів [28, л. 102]. Проте,
справа затягувалася.
Тим часом надходив час виборів до IV Державної
думи. Ситуація в УСДС ускладнилася тим, що у
1912 р. Провінційне бюро УСДС знову пережило
декілька провалів. У листі О. Росновського, племінника
М. Меленевського, до дядька (надійшов десь у липні
1912 р.) той інформував, що «наших декілька осіб
ґрунтовно провалилися». Разом із ними «провалився»
новий набір листка, що загальмувало роботу [28, л. 87].
Щодо згаданого «листка», то, очевидно, йшлося про
відозву «Більше плати (до всіх сільськогосподарських
робітників» [25, арк. 112–113зв].
М. Меленевський у листі в ОК РСДРП, написаному
наприкінці серпня або на початку вересня 1912 р.,
нагадував, що ЗКС вдалося видати шеститисячним
накладом агітаційну виборчу брошуру українською
мовою, проте через брак коштів 5000 примірників
залишалися на складі за кордоном. Басок інформував
ОК, що декілька досвідчених старих працівників
погодилися знову працювати (зокрема, з–за кордону,
через Львів, де без грошей і паспорта сидів «на голові»
у нього, спрямовувався для роботи в Спілку колишній
член ГК Арнольд (А. Ріш) [20, с. 704]. За наявності
коштів вони могли об’їхати міста та райони області
УСДС, розвести агітаційну літературу, створити (де ще
не пізно) передвиборчі установи та «оформити» місцеві
соціал–демократичні організації. М. Меленевський
інформував про інші плани…, та реалізувати їх можна
було б за умови, «якби були гроші» [28, л. 87об, 102об,
103].
Ще один аргумент, яким М. Меленевський обґрунто
вував потребу в активізації роботи Спілки – необхідність
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боротьби з українськими буржуазними партіями, «які
встигли завдяки своєму напівлегальному існуванню
за останні п’ять – шість років пустити глибоке
коріння в народних масах і які підкопуються завдяки
своєму демагогічному націоналізму під вплив нашої
партії» [28, л. 103]. Проте жупел «націоналістичної
небезпеки» Басок прагнув використати з тактичних
міркувань – добитися виділення коштів на потреби
УСДС. При вирахуванні майбутньої частки для
Спілки, на його думку, слід виходити не з того, чи
може вона провести до Державної думи депутата чи ні
(очевидно, що досвідчений працівник не мав ілюзій).
Він пропонував враховувати чисельність громад станом
на час проведення V (Лондонського) з’їзду РСДРП та
перспектив розгортання соціал–демократичної роботи
в майбутньому [28, л. 103об]. Звісно, реалізація такого
підходу дозволяла спілчанам розраховувати на більшу
частку при розподілі партійних грошей. Однак зазначені
заходи так і не дали очікуваного результату.
Незважаючи на несприятливу кон’юнктуру та незро
зумілі перспективи, спілчани готувалися до виборів
у IV Думу. 12 травня М. Меленевський надіслав на
ім’я Є. Маліновського листа з текстом написаного
ним проекту відозви «До всіх спілчан» з підписом
«Провінційне бюро Української соціал–демократичної
спілки СДРПР, Київ, травень 1912 р.». «Якщо є
бажання – проредагуйте і негайно висилайте разом
із грошима», – писав Басок. У проекті відозви
зазначалося, що, як і раніше, завданням УСДС є
організація роботи серед фабричного та величезної
маси сільськогосподарського пролетаріату на території
України. «Великий простір для діяльності відкриває
перед нами виборна кампанія до ІV Думи», – писав
укладач. Він уважав, що для зростання інтересу до
виборів у селах необхідно займатися організацією
масового протесту проти виборчого закону 3 червня
1907 р. і вимагати загального, рівного, прямого і
таємного виборчого права, давати накази учасникам
волосних сходів, складати протести проти беззаконня,
агітувати на заводах, залізничних майстернях, на
губернських виборчих зібраннях. У листівці висувалася
вимога до влади дотримуватися демократичних прав і
свобод – свободи спілок, страйків, зібрань, слова, преси
і т.д. Наприкінці відозви містилося прохання до членів
спілчанських організацій збирати кошти на видання
листків і популярної літератури [25, арк. 66, 66зв].
Для здійснення виборчої агітації до IV Державної
думи в червні 1912 р. Закордонний комітет видрукував
у Львові шеститисячним накладом брошуру «Геть закон
3–го юня!» (щоправда, місцем виданням на брошурі
вказано Полтавське губернське правління). Унаслідок
браку коштів у межі українських губерній Російської
імперії переправили лише одну тисячу примірників.
У брошурі містилися вимоги демократичних прав
і свобод, а також захисту спеціальних робітничих
прав. Прикметно, що у виданні значну вагу приділили
національному питанню. Вперше з січня 1905 р. Спілка
сформувала національні вимоги: «Нам конче потрібна
національна воля на Україні, нам потрібне широке
українське обласне самопорядкування (самоуправление),
яке дасть спромогу приспособити і школи, і суд до
потреб українського населення, – та в першу чергу
нам потрібна свобода союзів, воля збиратись і робити
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забастовки, більша плата та короткий робочий день».
Спілчани вимагали впровадження української мови в
роботу шкіл та державних установ, прийняття законів,
які б зобов’язували чиновників давати відповіді на запити
українською мовою [22]. Звісно, таке звернення спілчан
до національних потреб українського суспільства відбу
лося під упливом перемовин з провідниками УСДРП.
Водночас, влітку 1912 р. діячі УСДС прагнули
використати жнива для активізації діяльності громади.
У червні Провінційне бюро мало намір видати відозву
«Більше плати» («до всіх сільськогосподарських робіт
ників»). Зазначена прокламація нагадувала за змістом
подібні видруки доби революції 1905–1907 рр. із тією
різницею, що вимагали збільшення плати під час жнив
і покращення умов праці не лише від поміщиків, але
й багатих селян. Останнє засвідчувало, що соціал–
демократи враховували факт розвиток капіталізму
в сільському господарстві та поступ Столипінської
аграрної реформи в українських губерніях на початку
ХХ ст. [5, с. 40; 6, с. 151–152; 18, с. 181–182]. Як і
раніше, сільським трударям пропонували об’єднуватися,
створювати в селах таємні спілки, вибирати сільські
комітети та влаштовувати страйки [25, арк. 119, 119зв;
29, л. 2, 2об]. Щоправда, начальники ГЖУ українських
губерній спілчанської області повідомляли, що фактів
поширення зазначених відозв та відродження революцій
ного руху серед селян не зафіксовано [25, арк. 123, 124,
125]. Звісно, без належної організаційної роботи соціал–
демократичних громад, які знаходились у стані розпаду,
відсутності коштів для партійних справ відродити масовий
організований селянський рух було вкрай складно.
Несприятливі суспільно–політичні умови, недемо
кратичний, дискримінаційний закон 3 червня 1907 р.,
відсутність дієвих соціал–демократичних організацій і
грошових коштів, попри незначну видавничу активність,
не дала можливості Українській соціал–демократичній
спілці стати активним учасником виборчого процесу
до Державної думи. Не вдалося також відновити
страйковий рух селян сільськогосподарських робітників.
Виїзди окремих спілчанських працівників до міст і
містечок колишньої «області Спілки», про які згадував
А. Ріш [15, с. 105], не могли дати позитивного
результату. Спроби діячів ЗКС і Провінційного бюро
відновити спілчанські громади та пожвавити їхню
роботу під час виборів до ІV Думи зазнали невдачі.
Паралельно із пошуком фінансів для УСДС і захо
дами до виборів у IV Думу М. Меленевський і його
прихильники брали участь у підготовці конференції
організацій РСДРП, якій ініціатори хотіли надати статус
«загальнопартійної». Ця діяльність стала відповіддю
на скликання більшовиками–ленінцями Всеросійської
конференції в Празі у січні 1912 р. Ініціатори майбут
нього форуму створили Організаційний комітет (ОК) і
прагнули об’єднати всіх представників антиленінського
напряму (Ю. Мартов, Л. Троцький, національні
марксистські організації – єврейські (Бунд), грузинські,
латиські та інші партійні групи) [1, с. 238]. Оскільки цей
форум зібрався у серпні 1912 р., то отримав у літературі
назву Серпневий блок [17, с. 258–260]. Зазначені події
відбувалися в умовах нового економічного зростання та
пожвавлення революційного руху.
Провідники УСДС, незважаючи на розбитий стан
їхніх організацій, усе ж сподівалися отримати запрошення
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

на конференцію, чим прагнули гарантувати собі місце у
складі РСДРП у майбутньому. Натомість, організатори
форуму намагались досягнути якнайширшого представ
ництва соціал–демократичних організацій, щоб утвер
дити її як «загальнопартійну».
З початку 1912 р. у Львові діяв Закордонний
комітет Спілки (ЗКС) у складі трьох осіб: Степана
Івановича (О. Скоропис–Йолтуховського), П. Бензі
(І. Розінька), Баска (М. Меленевського), останній із
яких виступав рушієм його функціонування. У процесі
підготовки до конференції ЗКС надсилав резолюції в
ОК РСДРП [20, с. 686–687]. Водночас, М. Меленевський
листувався з Провінційним бюро Спілки з приводу
відрядження делегата на конференцію. Про це він
постійно інформував Л. Троцького. Він писав, що
вжив заходів для присутності на форумі «двох–
одного» делегатів від УСДС і додавав: «Якщо арешти
не завадять – вони будуть». Окрім того, Басок обіцяв
таке ж представництво від ЗКС. Він інформував також
про підготовку спілчанами декількох пропозицій, які
«стосуватимуться спеціально Південної Росії». Під час
форуму він пропонував улаштувати особливу нараду
«делегатов–южан». Одна зі згаданих пропозицій перед
бачала видання, на противагу популярній ліберальній
«Киевской мысли», соціал–демократичного друкованого
органу російською та українською мовами, в якому
висвітлювалися би «місцеві інтереси Півдня» [28, л. 87,
87об, 96].
Проте, найгірші побоювання М. Меленевського
збулися, про що він інформував Л. Троцького в листі
від 9 серпня 1912 р. «З делегацією від «Спілки» справи
погані, – писав Басок. – Днями знову були арешти
й обшуки». З Києва повідомляли, що, вірогідно, не
буде можливості кому–небудь приїхати. Попри це,
М. Меленевський інформував адресата, що ЗКС готує
п’ять резолюцій і вважає «вкрай необхідною присутність
нашого представника на конференції». Він, звичайно,
розумів, що підстави для запрошення вкрай хисткі
(фактична відсутність організацій УСДС за наявності
недієздатного Провінційного бюро в Києві та існування
нечисельного ЗКС), тому зазначав: «якщо нас не
запросять – ми внесемо ці резолюції через якусь іншу
партійну групу» [28, л. 97, 97об]. У наступному листі
до Л. Троцького (15 серпня) Басок писав, що очікує
згоди ОК «пустити мене як представника «Спілки»
на конференцію». Він інформував, що між ЗКС і
Провінційним бюро взаємини найтісніші і постійні.
Тому ЗКС може представити доповідь від імені УСДС
[20, с. 700].
Про запрошення представника Української Спілки на
форум РСДРП партійці висловлювали вкрай неприємні,
хоча й не безпідставні, твердження, що «Спілка –
фікція». Тому М. Меленевський виказував додаткові
аргументи на користь запрошення представника
громади на форум. Він говорив про «більшовицьку
загрозу» і нерішучість у діяльності Провінційного
бюро УСДС пояснював наявністю у цій установі
«ленінців». Другий аргумент стосувався необхідності
роботи спілчан у зв’язку з ростом національного
руху. Він нагадував також про той цінний для РСДРП
досвід, який УСДС набула в 1905–1907 рр. у роботі
серед селян і сільськогосподарських робітників. Басок
уважав доцільним прийняти на конференції директиви
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з сільської роботи, – спілчани «могли би дати в цьому
питанні дещо цінного всій партії» (підкреслення
автора – О. Ф.). А слова про «фікцію» спілчанський діяч
відкидав як смішні і дитячі, оскільки можна сказати, що
«фікція вся сучасна підпільна організація [20, с. 701].
Врешті, Басок отримав запевнення від Л. Троцького про
затвердження мандата делегата Спілки на форумі [20,
с. 699]. Безпосередньо напередодні конференції діячі
УСДС надавали технічну допомогу її організаторам [20,
с. 699–700; 28, л. 83, 84, 98].
Конференція організацій РСДРП працювала з 13 по
20 серпня (26 серпня – 2 вересня) 1912 р. В її роботі
брав участь із дорадчим голосом представник Закордон
ного комітету УСДС Басок (М. Меленевський). У
протоколах засвідчена його участь у роботі форуму;
зокрема, разом з іншими делегатами він виконував
обов’язки секретаря [20, с. 712–713, 721, 723, 738,
750, 773, 779 та ін.]. В обговоренні порядку денного
М. Меленевський пропонував розглянути питання
про перемовини, які велися між УСДС і УСДРП, про
посилення роботи українською мовою, підготовку
питання про переслідування українців. Проте, після
обговорення його пропозиції більшістю голосів вирі
шили розглянути це в «різному» [20, с. 717–718].
Зазначені питання опрацювали на останньому, шістнад
цятому засіданні конференції 20 серпня (2 вересня) й
запропоновані резолюції, очевидно, підготовлені ЗКС,
щодо перемовин між Спілкою і українськими соціал–
демократами, а також про українську мову агітації
в Україні схвалили [20, с. 891–892]. Конференція
організацій РСДРП у серпні 1912 р. стала останнім
форумом, на якому Українська соціал–демократична
спілка була представлена.
Останнім офіційним документом, який засвідчував
існування Української Спілки, стала спільна «Відозва
українських соціал–демократичних партій Росії та
Австрії до надзвичайного ХІІІ міжнародного соціаліс
тичного конгресу в Базель». Її підписали представники
ЦК УСДРП Д. Донцов, Виконавчого комітету УСДП
П. Буняк і В. Левинський і Закордонного комітету УСДС
М. Меленевський у листопаді 1912 р. [19, с. 416–418;
21, с. 2–3]. Конгрес зібрався в умовах загострення
міжнародних відносин і небезпеки виникнення світового
збройного конфлікту. Українські соціал–демократи
подали свій голос проти війни й спільно задекларували
перед представницьким форумом соціалістичних партій
пригноблене становище 30–мільйонного українського
народу та його національні потреби. Вони заявили,
що розв’язання українського питання не є приватною
справою українців, а інтересом усієї європейської
демократії, яка зацікавлена у поваленні російського
самодержавства. Українські марксисти заявили, що у
випадку збройного конфлікту між Австрією та Росією
«нашим першим завданням буде бороти ся проти нашого
відвічного ворога – російського царату». Зазначена
відозва важлива з огляду на те, що українські соціал–
демократи ставили питання національного визволення
перед міжнародною спільнотою. Прикметно, що в
цьому документі Українська соціал–демократична
спілка зарахована до українських соціал–демократичних
«партій».
Таким чином, восени 1912 р. інтернаціоналістський
проект під назвою «Українська соціал–демократична
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спілка РСДРП» завершився. І хоча пізніше, у серпні
1914 р., національно орієнтовані діячі цієї громади
(М. Меленевський, О. Скорпис–Йолтуховський, І. Розінько) позиціонували себе діячами Спілки в щойно
заснованому Союзі визволення України (СВУ) [11;
12; 13], проте це міжпартійне об’єднання діяло вже
за історичних умов Великої війни 1914–1918 рр. і на
цілком інших ідейних засадах, а колишні спілчани
репрезентували лише себе, оскільки такої соціал–
демократичної громади вже не існувало.
Отже, у рік найбільшого занепаду Української
соціал–демократичної спілки (1910) була започаткована
ще одна спроба реанімувати організацію. У лютому
1911 р. утворилася Провінційна група УСДС, а у
1912 р. Закордонний комітет Спілки у Львові, які
активізували роботу, спрямовану на відродження
громади. Сподіваючись отримати фінансову допомогу
для розгортання праці, представник ЗКС М. Меле
невський звертався з листами до керівних органів
західноєвропейських
соціал–демократичних
партій.
Спілчанські провідники сподівалися також отримати
частку грошей РСДРП, які утримували діячі німецької
соціал–демократії. Однак зазначені звернення не
дали бажаних результатів. Діячі УСДС сподівалися
використати жнива 1912 р. для розгортання страйкового
руху сільськогосподарських робітників і селян. Проте
без існування мережі міцних соціал–демократичних
організацій зробити цього їм не вдалося. Це, а також
несприятливі суспільні обставини, дискримінаційне
виборче законодавство не дозволили спілчанам зіграти
скільки–небудь помітну роль під час виборчої кампанії
до IV Державної думи.
Представник УСДС М. Меленевський брав участь у
Віденській конференції організацій РСДРП, скликаній
супротивниками більшовиків у серпні 1912 р. Це було
останнє зібрання, в якому брали участь представники
УСДС. Відозва українських соціал–демократичних
організацій, у тому числі Спілки, до Базельського
конгресу ІІ Інтернаціоналу (листопад 1912 р.) стала
останнім історичним документом, який засвідчував її
діяльність. Після цього Українська соціал–демократична
спілка РСДРП як політична громада перестала існувати.
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being made. The appeal of its leaders to the governing bodies of the Western European
Social Democratic parties in order to receive financial assistance did not produce the
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Українсько–болгарські міждержавні
і дипломатичні відносини: рік 1918–й
Досліджуються українсько–болгарські міждержавні і дипломатичні
відносини протягом 1918 року. Аналізується діяльність Посольства Болгарії
в Україні та Посольства Української Держави в Болгарському Царстві, а
також болгарського посла в Києві І. Шишманова та українського посла в Софії
О. Шульгина.
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Українсько–болгарські взаємини мають багатовікову
історію і сягають своїми коріннями у сиву давнину.
Дипломатичні ж і міждержавні відносини сучасного
типу між цими державами почали своє становлення з
початку ХХ ст., коли Українська Народна Республіка,
проголошена 7 листопада 1917 р., конституційним актом
у вигляді IV Універсалу Центральної Ради від 22 січня
1918 р. відновила державну незалежність України.
Перші українсько–болгарські офіційні контакти
почалися з кінця 1917 р., коли в Україні діяли
представники військово–морського флоту Болгарії з
метою врегулювання умов судноплавства в акваторії
Чорного моря та інших питань [21, c. 85–94]. Невдовзі,
з 6 січня 1918 р., українські та болгарські дипломати
розпочали офіційні перемовини в рамках Берестейської
конференції делегації УНР з Центральними державами,
внаслідок якої між цими державами було укладено
сепаратний мир у Першій світовій війні.
Церемонію підписання Берестейського мирного
договору було завершено 9 лютого 1918 р. о 2 год.
30 хв. ночі. За «Королівсько–Болгарський» уряд мирний
договір у Бересті (Бресті–Литовському) підписали:
президент міністрів др. В. Радославов, посол А. Тошев,
посол І. Стоянович, військовий повновласник, полков
ник П. Іанчев та др. Т. Анастасов; за уряд УНР –
члени Центральної Ради О. Севрюк, М. Любинський
і М. Левітський [28]. Голова української делегації
О. Севрюк занотував з цього приводу: «Твердою і
радісною рукою підписую я його в імени України...
Берестейська конференція скінчена. Україна визнана
Німеччиною, Австро–Угорщиною, Болгарією і Туреч
чиною як самостійна держава, заключила перший між
народний трактат» [67, арк. 23].
12 лютого Україна підписала з Болгарією (як і з
Австро–Угорщиною та Туреччиною) додатковий дво
сторонній мирний договір з додатками щодо налаго
дження консульських стосунків та обміну військово
полоненими [49]. Економічно–фінансові взаємини
між Болгарією та УНР «мали регулюватися, поки не
укладено відповідний торговельний договір, на основі
принципу найбільшого сприяння нації в торгівлі» [39,
c. 312]. Водночас жодна зі сторін не мала претендувати
на преференції, котрі інша надала би будь–якій країні,
зв’язаній з нею митним союзом і що мала спільні з нею
кордони (колонії, зарубіжні володіння та протекторати
підлягали в цьому відношенні тому ж регулюванню, що
й метрополія).
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Умови Берестейського договору передбачали також
і негайний обмін дипломатичними представництвами
між фігурантами угоди, проте перебіг втілення в
життя цього рішення, а отже й заснування посольства
та консульської служби Болгарії в Україні, як і
відповідних дипломатичних місій України в Болгарії
потребував певних організаційних зусиль та часу [7;
8]. Зрештою, 12 квітня 1918 р. голова Ради міністрів
Болгарії В. Радославов у шифрованій телеграмі до
посла Болгарії в Німеччині Д. Ризова повідомляє,
що його уряд прийняв рішення надіслати до Києва і
Москви дипломатичні місії [14, c. 141]. Як наслідок
уже 21 квітня з Софії до України вирушило болгарське
дипломатичне посольство на чолі з І. Шишмановим.
Варто відзначити, що Болгарія першою надіслала
до Києва свого дипломатичного представника –
надзвичайного посланника і повновласного міністра
професора Івана Шишманова, що був українофілом
і пов’язаний з українським народом сімейними та
науковими зв’язками1. Перед від’їздом до України
щойно призначений болгарський посол у квітні 1918 р.
в інтерв’ю одній з болгарських газет сказав, що їде до
Києва з великим оптимізмом і повною вірою, що зможе
використовувати усю силу своїх тривалих досліджень
України, української культури та українського руху,
своїх особистих відносин, позаяк має палку симпатію
до українських людей, позаяк ці народи мають разючі
подібності між собою. Тож за своє завдання він
мав створити більше можливостей для довговічних
політичних, економічних та культурних відносини між
Болгарією та Україною.
Що ж до болгарських етнічних колоній в Україні, то
з цього приводу І. Шишманов заявив, що повна свобода,
яку Україна гарантує для національних меншин, дає
право вважати про збереження їхньої самобутності.
«У нас є там тисячі і тисячі наших хороших болгар,
які могли б бути гарними посередниками між нами
і українцями. Навіщо позбуватися їх?» [19]. Посол
наголосив, що у тій багатомільйонній країні (Україні)
болгари становлять порівняно невеликий відсоток від її
населення, проте висловив упевненість, що Україна, яка
сама постраждала від гніту і найбезсоромнішої політики
знеособлення, поза сумнівом, буде із терпінням й
розумінням ставитися до болгарських колоній (меншини).
22 квітня увечері І. Шишманов прибув до Відня і перебував у столиці Австро–
Угорщини до 28 квітня 1918 р.
Далі, на шляху до Києва, перебуваючи проїздом у Львові
(30 квітня), у якому він залишився на ночівлю, щойно
призначений посол дав інтерв’ю
газеті «Діло», в якому вітав
створення Української держави,
говорив про внесок М. Драгоманова в українську справу, а
1 І. Шишманов був колишнім учнем відомого українського
вченого і теоретика М. Драгоманова, а також одруженим із його
донькою Людмилою. Він неодноразово бував в Україні, особисто
знав багатьох українських діячів й, відтак, чудово розумівся на
українському національному рухові та був добре поінформований
про тогочасний київський політикум тощо.
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також наголосив: «Якби мене посилали деінде, я не згодився би, але до Києва їду з великою охотою» [13].
У Києві ж у цей час (29 квітня 1918 р.) саме відбувся
державний переворот. Центральну Раду було розпущено,
Українську Народну Республіку ліквідовано, а на зміну
їй проголошено створення Української Держави у формі
гетьманату П. Скоропадського, що отримав диктаторські
повноваження. Про переворот І. Шишманов дізнався
на київському залізничному вокзалі 1 травня, коли
саме прибув до столиці України. Після відвідин
німецького генерального консула Тіля, болгарський
посол оселився у готелі «Франсуа», наступного дня
мав зустріч зі своїм німецьким колегою Філіппом
Альфонсом Муммом фон Шварценштайном, а 4 травня
із австро–угорським – Вальтером Ріттером Прінцігом
фон Гервальтом.
8 травня І. Шишманов вручив вірчі грамоти в. о. мі
ністра закордонних справ М. Василенку. 20 травня
болгарський та австро–угорський посли, в присут
ності прем’єра і гетьманського почету, обідали із
П. Скоропадський у саду гетьманського палацу [41].
Варто наголосити, що із самого початку визнання
Болгарією України, офіційна Софія постійно підтри
мувала її територіальну цілість і прагнення до собор
ності. Так, вже в середині травня 1918 р. В. Радославов
надіслав І. Шишманову телеграму (№ 1353) у якій голова
болгарського уряду вказував: «Дав доручення нашому
посольству у Відні та Берліні вручити вербальну ноту
про те, що Болгарія не може симпатизувати передачі
всієї Бессарабії Румунії. Прошу поінформувати про це
Український уряд. Радославов» [41]. Сам же посол
І. Шишманов постійно лобіював у австро–угорських і
німецьких колег ще й потребу створення української
армії, проголошення автокефалії Української Православної
Церкви, а також необхідність приєднання Криму до
Української Держави тощо.
12 червня 1918 р. посол І. Шишманов об 11–й годині
ранку прибув до гетьманського палацу, аби вручити
П. Скоропадському свої вірчі грамоти. Усе відбувалося
надзвичайно урочисто відповідно церемоніалу: почесна
гетьманська варта, сановники на сходах, пафосна
зустріч у палацовій залі тощо, в іншій палацовій
залі – ще одна почесна варта. Саме у цій залі посол
вручив гетьманові вірчу грамоту й заявив про визнання
Української Держави Болгарським Царством. У грамоті,
яка за вимогою із Софії була копією відповідних
грамот від німецького посла А. фон Мумма та від
австро–угорського Й. Форгача, сухо й певною мірою
принизливо констатувалося:
«Пану Гетьману Павлу Скоропадському.
На виконання отриманого наказу маю честь, Пане
Гетьмане, найпокірніше повідомити Вам, що мій
високий уряд уповноважив мене вступити у службові
зносини з нинішнім українським урядом. Принагідно,
Пане Гетьмане, висловлюю Вам свою найщирішу повагу.
Д–р Iв. Шишманов» [41].
За попередньою домовленістю І. Шишманова з
українським МЗС, текст вірчої грамоти і особиста
промова посла були здійснені болгарською мовою. Як
занотував сам І. Шишманов, у своє слово він вклав
«трохи більше сердечності». Посланець, зокрема, виго
лосив наступне:
«Пане Гетьмане всієї України!
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Маю честь передати Вам, пане Гетьмане, грамоту,
за якою мій високий уряд уповноважив мене вступити
у службові зносини з Вашим урядом. Сподіваюся,
що матиму змогу скористатися своїм довгорічним
вивченням Вашої країни, її блискучого минулого, її
поступового розвитку і її феноменального відродження,
що навіває так багато аналогій з нашим, щоби створити
тісні тривалі інтимні стосунки між Болгарією і дорогою,
рідною нам вільною, незалежною Україною» [41].
П. Скоропадський відповів українською мовою і
щиро подякував за визнання. По закінченню промов
болгарського посла і гетьмана відразу ж сфотогра
фували. Це був трюк П. Скоропадського, щоби з
усіма, хто його відвідував у серйозних справах, його
фіксували на плівку, аби ті державні офіційні й впливові
особи, а відповідно й держави, які вони представляли,
згодом не заперечували, що мали з ним зносини. Після
фотографування посол і гетьман перейшли до іншої зали
для особистої розмови.
Утім, попри факт прибуття болгарського посольства
до Києва та вже присутності в українській столиці
послів Австро–Угорщини і Німеччини, перед країнами–
підписантами Берестейського договору постало питання
його ратифікації1 й, відповідно, обміну за визначеною
процедурою ратифікаційними грамотами, акредитації
послів і, як наслідок, оформлення таким чином
взаємного, згідно з тогочасним міжнародним правом,
де–юре визнання новопосталої Української Держави як
правонаступниці Української Народної Республіки.
Проте на шляху виконання у цій частині Берес
тейського миру став офіційний Відень, який спробував
затягнути час з метою маніпуляцій щодо підписаного
ним таємного додатку до договору. Так, 25 червня
міністр фінансів Австро–Угорщини І. Буріян надіслав
«строго довірочну» шифровану телеграму графу Черніну
до Софії, барону Szilassy до Царгороду (Істамбула) й
графу Ляришу до Берліна, аби вони заявили тамошнім
урядам, що «Австро–Угорщина хоче перед ратифікацією
[Берестейського договору з Україною] упорядкувати
питання, що стосуються деяких її спеціяльних
інтересів» і просить представників у Софії та Царгороді
«вплинути на своїх німецьких колег, щоб вони зробили
перед болгарським та турецьким урядами представлення
в тому самому дусі [16, c. 95–96]. Утім, у відповідь
болгарський уряд вустами міністра В. Радославова
категорично заявив, як повідомляв у своїй телеграмі
до Відня граф Чернін, що «ратифікація договору з
Україною» відбудеться одночасно з ратифікацією з
боку Німеччини» (телеграма від 12 червня 1918 р.,
№338) [16, c. 95–96]. Обмін ратифікаційними грамотами
усіма п’ятьма державами було передбачено у Відні
«Кінцевими постановами» Берестейського договору,
де зазначалося, що «ратифікаційні грамоти мають бути
обміняні якомога скоріше у Відні» [23].
Тож 15 липня у столиці Австро–Угорщини відбувся
обмін ратифікаційними грамотами між Болгарським
Царством та Українською Державою. Українську гра
моту за підписом гетьмана П. Скоропадського передав

український посол у Відні В. Липинський, болгарську,
за підписом царя Фердинанда, – легаційний радник
болгарського посольства у Відні в характері charge
d’affaires (заступник посла у Відні) М. Джебаров
[16, c. 95–96]. Цей факт обурив графа І. Буріяна,
який 17 липня 1918 р. розіслав австро–угорським
представникам у Софії, Істамбулі, Берліні та Києві
гнівну телеграму, що зумовила дипломатичний конфлікт
між Віднем та Софією. Міністр–президент А. Малінов
затягував час й намагався представити факт прискорення
ратифікації, що суперечила попередній заяві міністра
В. Радославова, як якесь «непорозуміння» і перекладав
відповідальність за це на співробітників болгарського
посольства у Відні.
Тим часом, надійшла звістка з Берліна про те, що
24 червня Німеччина ратифікувала Берестейський
договір. Того ж дня німці сповістили про це графа
І. Буріяна, чим практично вибили з рук австро–
угорців важелі тиску на Болгарію. У своєму листі до
І. Буріяна принц Вільгельм Штольберг–Вернігороде,
зокрема, зазначав, що військові обставини на сході
українського терену так само, як і митні та інші
українські господарські справи, примусили німецький
уряд прискорити ратифікацію миру з Україною. За цим,
1 серпня 1918 р. із Софії на ім’я австро–угорського
посольства було передано вербальну ноту2, у якій
Болгарія вже офіційно заявила про свою ратифікацію
Берестейского договору з Україною [16, c. 97].
1 серпня 1918 р. у Києві відбулася й церемонія
передачі акредитаційної грамоти проф. І. Шишмановим
в руки гетьмана України П. Скоропадського, що
також тривала у дусі сердечної та щирої приязні. При
акті передачі були присутніми міністр закордонних
справ Д. Дорошенко, начальник власного Штабу
гетьмана Б. Стеллецький, члени українського уряду
і гетьманського почету. Болгарський посол вручив
гетьманові листа від царя, в якому Фердинанд І,
зокрема, писав:
«Мій дорогий великий приятелю! Щиро бажаючи
закріпити приязні відносини між Болгарією та
Україною, які так щасливо склалися, я порішив
призначити своїм надзвичайним послом і повноважним
міністром при Вашій Світлості пана доктора Івана
Шишманова, професора Софійського університету,
бувшого міністра народньої освіти, відзначеного
великим офіцерським хрестом «Народнього Ордену» за
громадянські послуги, офіцерським хрестом «Царського
Ордену св. Олександра» та инших. Я доручив йому
всіма силами старатися заслужити пошану й довір’я
Вашої Світлости, і так, як мені відомі його великі
здібности й його відданість мені, то я певен, що
він зуміє, на моє велике задоволення, осягнути це й
виконати почесне завдання, яке йому доручено.
Впевнений у цьому, я прохаю Вас, Ясновельможний
пане Гетьмане, ласкаво прийняти посла Шишманова
й повірити всьому тому, що він буде мати честь
переказати Вам од мого імени, особливо вислови моїх
бажань всього кращого Вашій Світлости на славу й

1
Мала Рада Центральної Ради УНР 17 березня 1918 р.
ратифікувала Берестейський мирний договір і «зобов’язалась
виконувати твердо та неухильно» його статті у майбутньому.
2 червня 1918 р. Німеччина офіційно визнала Українську Державу.

2
«Note Verbale. Le ministere Royal des Affaires Etrangeres
a Phonneuer de porter a la Legation Imperial et Royal d’ Austriche–
Hongrie que les ratifications des Traites de Pa ix aves la Russie et
Ukraine ont ete echangees les 9 et 15 de ce mois».
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щастя України, а також вислови глибокої пошани й
щирої приязні, з якими я, дорогий і великий приятелю,
зістаюсь Вашій Світлости добрий друг Фердинанд» [5].
Передаючи цей лист, посол звернувся до пана
гетьмана з такою промовою: «Ваша Світлість, Ясновель
можний пане Гетьмане всієї України! Маю честь
передати Вам листа, в якім його Величність, мій
Наймилостивійший Пан акредитує мене при Вашій
Особі та доручає мені почесне післанництво заслужити
Ваше довірря й пошану й постаратись зміцнити зв’язки,
так щасливо встановлені між Україною й Болгарією.
Ваша Світлість! Стародавні культурні взаємини
між нашими батьківщинами, починаючи з X віку
взаємні впливи через довгі століття, рідка подібність
громадських устроїв двох братніх народів, спільність
економічних інтересів і близкість меж – усе це, Ваша
Світлість, вистарчаюча запорука успіху важливого
завдання, дорученого мені його Величністю моїм Паном,
який одушевлений найщирішими бажанями щастя й
величности Вашій молодій Державі. Але більше всього
у своїй справі я сподіваюся від співчуття й допомоги
Вашої Світлости й Вашого правительства» [5].
У відповідь П. Скоропадський звернувся до І. Шишманова з наступним: «Пане
после! Я глибоко зворушений словами прихильности
й дружби Його Величности
Царя Фердинанда Болгарського. Я безмірно вдячний
за заяву приязні до мене й
Держави Української, яку
Його Величність ласкаво
висловив у свойому листі.
Твердо й непорушно сподіваюся, що приязнь Держави
Болгарської до Української
Держави, якій Його Величність з самого початку поклав такі гарні підвалини,
буде все рости й зміцнятись і вийде на користь і щастя обох братніх народів. А Вам, Пане После, дуже дякую за Ваші постійні, успішні турботи при нав’язанню
дружніх взаїмних відносин між Болгарською та Україн
ською державами» [5].
Після аудієндії відбувся сніданок, на якому гетьман
П. Скоропадський підняв чарку за здоров’я царя
Фердинанда І, а болгарський посол виголосив тост на
честь очільника Української Держави.
У подальшому І. Шишманов був частим гостем у
палаці гетьмана та в Міністерстві закордонних справ
України, він відвідував усі важливі національні свята
та заходи як, наприклад, III Всеукраїнський з’їзд
кооператорів (26 травня 1918 р.), перший випуск 1–
ої української державної гімназії у Києві, випуск
учнів і учениць 2–ої української гімназії ім. Кирило–
Мефодієвського Братства [29], відкриття Державного
Українського Університету, на з’їзді кооператорів тощо,
мав широке коло дружніх взаємин з українськими
державними і політичними діячами.
У столиці України в складі посольства Болгарії,
окрім посла, працювали також (згідно із повідомленням
І. Шишманова українському МЗС від 14 вересня)
перший секретар посольства Тихон Баламезов та
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військовий аташе ротмістр Георгій Сариілієв [62, арк. 2,
3]. Станом на листопад 1918 р. до них приєдналися:
представник Дирекції з постачання і планування
Димитр Влахов, рахівник Димитр Відінлієв, аташарани
(охоронці–солдати) Г. Папазов, Г. Димитров, Л. Георгієв
і К. Колєв [2, арк. 1–4; 56, арк. 2; 62, арк. 7–7зв].
Болгарська місія спочатку поселилася в готелі
«Франсуа», а з липня – в готелі «Континенталь» [63,
арк. 20–21]. В Одесі також перебував голова комісії
тилового управління полк. Хітров, в Україну прибули
також Дрнчо Іванов і Командиров – голова дирекції з
питань продовольства.
У зв’язку з відсутністю в Україні болгарської
консульської установи, І. Шишманов із своїми
співробітниками взяв на себе і виконання цих функцій.
Йдеться, зокрема, про роботу над налагодженням
українсько–болгарських торговельно–економічних від
носин, намагаючись при цьому перегравати ізоляціо
ністсько–егоістичний диктат своїх німецько–австро–
угорських колег. Так, наприклад, саме з цих причин
І. Шишманову не вдалося організувати співпрацю
Болгарського кооперативного банку з українськими
банками у сфері торговельних зносин, не вийшло
втілити у життя готовність Центрального українського
кооперативного комітету постачати до Болгарії
полотно селянського кустарного виробництва, а
також виконати доручення Військового міністерства і
Міністерства закордонних справ Болгарії щодо купівлі
у Миколаївського суднобудівного заводу чотирьох
контрміноносців, п’яти підводних і дванадцяти
моторних човнів. Саме з метою постачання болгарської
армії українським спорядженням у червні 1918 р.
до Одеси прибула болгарська військова делегація у
складі генералів Рашева, Цалева та інших офіцерів
Генерального штабу, яка діяла у постійному зв’язку із
своїм послом у Києві [3, арк. 2].
Крім того офіційна Софія мусила апелювати і діяти
відповідно до укладеного 19 квітня 1918 р. договіру
між Німеччиною, Австро–Угорщиною і Болгарією про
спільну закупівлю продовольства й сировини в колишній
Російській імперії, в тому числі в Україні й Фінляндії.
За цим договором частка болгарської закупівлі в
Україні становила: ікри – 5%, цукру – 4%, худоби –
3% тощо, а закуплені товари мали перевозитися
німецьким та австро–угорським військовими флотами.
Тож для використання зазначених торговельних квот
Дирекцією з постачання і планування Болгарії було
створено спеціальну господарську місію [35, c. 256],
представник якої С. Билгаров у липні 1918 р. прибув
в Україну із виділеними для цієї мети 1 млн. 207 тис.
австрійських крон. Болгарія прагнула отримувати з
України зерно, жито, цукор, хімічні товари, шкіру,
з Болгарії ж в Україну могли постачатися тютюн,
дубильні речовини й певний обсяг вугілля та нафти
[62, арк. 122; 64, арк. 5зв–6]. Проте усі перспективи
розбивалися об німецькі та австро–угорські протидії.
Відомо, наприклад, що коли болгарський посол
І. Шишманов звернувся до українського міністра
торгу і промисловості С. Гутника щодо налагодження
двосторонніх економічних взаємин, наголосивши між
іншим, що Україна у торговельних справах вільна
встановлювати їх без волі австрійців і німців, міністр на
це риторично зауважив: «Теоретично – так, фактично –
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ні» [58, арк. 5; 60, арк. 5–5зв]. Потрібно згадати також
і про те, що відповідно до Берлінського протоколу,
болгарське військове міністерство не могло нічого
закуповлювати в Україні без попереднього узгодження з
німцями та австро–угорцями…
У той же час, за прикладом своїх союзниць
(Німеччини та Австро–Угорщини), Болгарія не цуралася
й відвертих грабункових акцій та контрабандного вивозу
сировини, товарів і худоби. Як це було, наприклад, у
випадку із протестом українського МЗС від 4 серпня
[61, арк. 5] проти нелегального (і всупереч заборони
митниці)
завантаження
болгарською
військовою
командою на корабель «Болгарія» 2 тис. 141 коня і на
корабель «Борис» 434 пудів крему для взуття, 310 пудів
сургучу, 124 пудів рицинової олії, 4 тис. 336 пудів
мідного купоросу, 83 пудів олова, 8 пудів лимонної
кислоти, 10 тис. 310 пудів пенькових канатів, 62 пудів
марганцю [48, арк. 43–43зв; 59, арк. 5].
Тим не менш, послові вдалося укласти угоди із
закупівлі домашньої худоби (коней, волів, корів), риби,
пшеничного борошна, цукру, масла, хімічних виробів
та інших товарів [33, c. 16, 18]. Завдяки зусиллям
І. Шишманова українське Міністерство земельних
справ, зокрема, дало згоду на вивезення до Болгарії
4 тис. волів [1, арк. 44]. Загалом же, до кінця 1918 р.
Болгарія закупила в Україні товарів на 45 млн. 305 тис.
левів, у тому числі коней (2 тис. 520 голів), волів і корів
(401 голову), рибу, пшеничне борошно, цукор, масло,
хімічні й залізні вироби тощо [40, c. 54].
І таку роботу болгарський посол не припиняв за
існування будь–якого українського уряду і навіть у часи
дестабілізації в Україні і початку антигетьманського
повстання. Зазначу принагідно, що вже 12 листопада
1918 р. до українського МЗС від болгарського
посольства у Києві надійшло прохання надати усім
членам дипломатичного представництва та членам
їхніх родин посвідчення для вільного пересування,
тобто інакше кажучи – охоронні листи [62, арк. 7]. За
два тижні після падіння Гетьманату, 29 грудня 1918 р.,
новий уряд УНР на чолі з В. Чехівським ухвалив
задовольнити прохання І. Шишманова передати Болгарії
15–20 тис. т. жита [47, арк. 17–20зв], що утім не було
виконано через швидку втрату Директорії УНР Києва і
двох третин території України вже в січні 1919 року.
Болгарське посольство в Українській Державі,
звісно ж, перш за все, переймалося захистом прав
власних співвітчизників, які з тих чи інших причин
потрапляли під арешти, обшуки чи утиски тощо. За
для цього використовувався увесь дипломатичний
(і не тільки) інструментрій – особисті контакти й
авторитет, вербальні ноти до МЗС із протестами, ноти
з проханнями про заступництво інтересів болгарських
громадян, відповіді на запити з Батьківщини щодо
власних громадян, які проживали у Києві, Одесі,
Олександрійському й Бердянському повітах та
інших місцевостях. Не менш важливим завданням
І. Шишманова було опіка й звільнення болгарських
військовополонених, в тому числі й через налагодження
тісної співпраці з Болгарським Червоним Хрестом
[33, c. 18–19]. Увесь час своєї каденції та існування
під його очільництвом посольства Болгарії в Україні
І. Шишманов вів енергійну і невтомну працю в ім’я
Болгарії та болгарського народу, але водночас залишався
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вірним союзником Української держави і щирим другом
українського народу1.
З перших же днів проголошення Української
Держави і встановлення Гетьманату у владних
колах Києва розпочалися міркування щодо підбору
кандидатури на посаду посла у Болгарії та формування
штатів відповідного дипломатичного представництва
для відправки його до Софії як у нормативно–правовому
полі, так і в практичній площині.
Процес цей мусили прискорити низка законодавчих
актів, що торкалися дипломатичної служби. Вже
10 червня Рада міністрів ухвалила виділити 450 тис.
крб на внутрішнє облаштування посольств Української
Держави (по 50 тис. крб на кожне посольство, що мало
бути засноване), а також про потребу запровадити при
тих посольствах посад аташе військового, морського,
фінансів, торгівлі і промисловості [44, арк. 45–47].
21 червня 1918 р., у розвиток попередніх ухвал,
гетьманом було затверджено урядову Постанову «Про
тимчасові дипльоматичні представництва Української
Держави і про асигнування 1,127.072 карбованців
26 коп. на їх утримання» [10]. Постановою, зокрема,
визначалося «аж до часу остаточної ратифікації
мирового договору вислати тимчасові дипльоматичні
представництва Української Держави до Німеччини,
Австро–Угорщини, Туреччини, Болгарії та Румунії»
[10]. При цьому представництво у Болгарському Царстві
зачислялося до першого розряду. Із зазначеної суми на
утримання українського тимчасового представництва
у Болгарії (від часу заснування) виділялося до кінця
1918 р. 245 тис. 600 крб [10]. Того ж дня, 21 червня,
П. Скоропадський підписав Наказ про створення
посольств І розряду в Болгарії і Туреччині [54, арк. 11]
(в Німеччині та Австро–Угорщині посольства вже
існували ще з часів УНР).
4 липня 1918 р. гетьманом було затверджено Закон
«Про установлення посад військово–морських аґентів в
складі посольств Української Держави». Ним, зокрема,
було установлено запровадити у складі українських
посольств в Німеччині, Австро–Угорщині та Румунії
посади військово–морських аґентів. Кожному з них
визначалося річне утримання у 12 тис. крб, а також
мали бути виділені кошти на роз’їзди (3 тис. крб), на
винаймання помешкання (3 тис. крб), а також на оплату
щорічної зарплатні (по 6 тис. крб) для призначеного
в розпорядження кожного військово–морського аґента
писаря [11].
Відповідно до вищевказаного закону, 10 серпня
П. Скоропадський затвердив Закон «Про встановлення
посад військових аґентів Української Держави при
посольствах і про штати їх», згідно з яким при
українських посольствах у Берліні (Німеччина) та
Відні (Австро–Угорщина) запроваджувалися посади
військових аґентів І розряду, а при посольствах у
Бухаресті (Румунія), Софії (Болгарія), Берні (Швейцарія)
та Істамбулі (Туреччина) – ІІ розряду [12]. Військові ж
аґенти ІІ розряду (себто при посольствах в Румунії,
Болгарії, Швейцарії та Туреччині) прирівнювалися за
1
І. Д. Шишманов у січні 1919 р. змушений був виїхати
разом із урядом УНР з Києва до Вінниці, а невдовзі, 1 квітня
1919 р., він склав свої повноваження під час аудієнції у царя
Болгарії Бориса ІІІ.
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військовим рангом до полковників й мали отримувати
щорічно 14 тис. 400 крб кожен (9 тис. 600 крб – основне
й 4 тис. 800 крб – додаткове утримання).
Тим часом у Києві точилися неабиякі суперечки
(відкриті й приховані) навколо кандидатури на посаду
посла Української Держави в Болгарії. Прем’єр–міністр
Ф. Лизогуб наполягав на особі обрусілого болгарина,
останнього за царату Полтавського губернатора
Р. Моллова. Проте проти цього призначення наполегливо
виступили болгарський посол І. Шишманов і керуючий
МЗС Д. Дорошенко, яким вдалося домогтися відведення
його кандидатури з огляду на те, що за царату Р. Моллов
був директором департаменту поліції Російської імперії.
Натомість іще 28 травня Д. Дорошенко пропонував
призначити послом до Болгарії ректора Київського
народного університету, інженера І. Ганицького,
але Рада міністрів відхилила і цю кандидатуру
[44, арк. 23зв]. Мушу зауважити, що болгарський
посол підтримував кандидатуру І. Ганицького1,
а також розглядав на можливого українського
посла в Болгарії й особу М. Ґалаґана. Підтримував
М. Славинського, а коли той відмовився, мав на увазі
М. Міхновського, кандидатура якого відпала через
те, що П. Скоропадський мав намір долучити його
до особистого оточення у власному Штабі гетьмана.
Іншою кандидатурою І. Шишманова був О. Шульгин, на
якого посол навіть зібрав дос’є, в тому числі й з Одеси
через полк. Хітрова. 29 травня 1918 р., Д. Донцов,
перебуваючи в гостях у Д. Дорошенка, дізнався, що
колишній генеральний секретар міжнародних справ
Центральної Ради О. Шульгин, що на той час був
призначений радником МЗС й головою політичної
комісії української делегації на переговорах із
РСФРР, виявив бажання «їхати з дипльоматичною
місією до невтральних країн» [15, c. 11]. Тоді ж,
поряд із кандидатурою М. Славинського (кретурою
І. Шишманова) у думках Д. Дорошенка з’явився й інший
претендент – О. Шульгин.
Невдовзі, вже опісля того як щодо М. Славинського
було закулісно узгоджено з більшістю членів Ради
міністрів й отримано затвердження його кандидатури
з боку болгарського уряду, керуючий українським
Міністерством закордонних справ 15 червня в особистій
розмові з послом Болгарії в Києві довірочно просить
І. Шишманова надати аґреман (попередню згоду на
прийняття певної особи як глави дипломатичного
представництва) О. Шульгину. Після ж отримання
згоди від І. Шишманова, питання про призначення
О. Шульгина українським посланцем до Болгарії було
практично вирішеним, залишалося виконати лише
відповідні технічні та юридичні процедури. 21 червня
із Софії телеграмою від В. Радославова надійшло
погодження кандидатури О. Шульгина на призначення
його послом Української Держави до Болгарського
Царства. По полудні 23 червня о 4–й годині дня в
гостини до І. Шишманова завітав О. Шульгин для
1
Кандидатура І. Ганицького на посла до Болгарії не
пройшла «чистилище» Ради міністрів аж ніяк не через
його невідповідність такій посаді чи місії, а через інтригу
та зловмисність товариша (заступника) міністра морських
справ, капітана І рангу М. Максимова, з яким у І. Ганицького
напередодні відбулася сварка на політичному ґрунті у день
відкриття Українського клубу у Києві.
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приватної розмови, яка протривала чотири з половиною
години. Посол ознайомив його з психологією різних
болгарських партій та окремих осіб, проконсультував
щодо місцевих інтелектуалів, змалював моральний
портрет тогочасних міністрів (з ким і як співпрацювати),
розповів про царя Фердинанда І та спадкоємця
престола Бориса тощо [41]. О. Шульгин, своєю чергою,
зізнався, що його метою на посаді посла у Софії є
реалізація «ідеї Грушевського» про Чорноморську
конфедерацію (Болгарія, Україна, Румунія, Туреччина,
Кавказька республіка), що безумовно було черговою
геополітичною утопією, притаманною тогочасним
українським соціалістам усіх мастей.
25 червня уряд ухвалив погодитися із пропозицією керуючого Міністерством закордонних справ Д. Дорошенка щодо
призначення надзвичайним посланником і уповноваженим міністром Української Держави в
Болгарському Царстві Олександра Шульгина [44, арк. 65зв;
54, арк. 11; 57, арк. 127].
Чи було таке призначення
оптимальним – питання неод
нозначне. За словами гетьман
ського міністра сповідань В. Зіньковського, О. Шульгин
завше був профранцузької орієнтації. При цьому
поводився він досить скритно, у нього був «політичний
темперамент», проте «не вистачає розуму, аби мати
продуману та ясну систему політичних ідей, його
захист тих чи інших положень більше діє її емоційним
забарвленням, ніж переконаністю аргументів, – додає у
спогадах В. Зіньковський. – Шульгин був дуже гарною
«другою особою» у якійсь–небудь делегації, а для того,
щоби бути першою особою, у нього недостатньо даних»
[9, c. 381]. Що ж до думки самого гетьмана, то у своїх
спогадах П. Скоропадський стверджував, що дуже
поважав О. Шульгина і вважав його людиною «у вищій
ступені порядною» [36, c. 266].
Українське посольство виїхало до Болгарії 16 липня
1918 р., а навздогін йому 18 липня гетьманом було
затверджено послом Української Держави до Софії
колишнього очільника Генерального секретаріату між
народних справ за Центральної Ради УНР О. Шульгина
[54, арк. 10]. На шляху до місця призначення, члени
дипломатичного представництва у Львові мали низку
зустрічей з членами Українського парламентського клубу
в австрійському парламенті та з митрополитом УГКЦ
А. Шептицьким. По прибутті посольської делегації
до столиці Австро–Угорщини, 22 липня О. Шульгин
наніс візит послу Болгарії у Відні. Наступного
дня, 23 липня, посол і члени місії були присутніми
у Відні при обміні ратифікаційними грамотами між
В. Липинським (послом Української Держави в Австро–
Угорщині) та дипломатами Болгарського Царства. Після
офіційно–ратифікаційної частини було влаштовано
прийом за участю членів українського посольства в
Болгарії та болгарського посольства в Австро–Угорщині
[60, арк. 3–3зв]. Прикметним в цьому контексті є запис
у своєму щоденнику голови УТА Д. Донцова про те,
що як переповідав йому співробітник українського
посольства у Відні Біленький, О. Шульгин, в часі свого
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перебування проїздом до Болгарії в австро–угорській
столиці, випросив у В. Липинського концепт його
промови до болгарського посла у Відні, аби використати
його для власної промови у Софії. При цьому,
В. Липинський боявся, щоби О. Шульгин як посол
Болгарії не переплутав і не ужив на офіційній аудієнції
слів, сказаних на бенкеті ним – послом в Австро–
Угорщині [15, c. 69–70].
Подальший шлях проліг через угорський Будапешт
та окупований австро–угорцями сербський Белград.
О. Шульгин прибув до Софії 28 липня, а штатні
його співробітники – 29 липня 1918 р. Посольство
Української Держави у столиці Болгарії розта
шовувалося на вул. Хан Крум, 111. Товариш міністра
торгу і промисловості В. Ауербах згадував, що з
Болгарією не було встановлено ніякого реального
зв’язку [9, c. 158]. За деякими даними, до прибуття
офіційного українського посольства до Софії інтереси
України в Болгарії представляв Дмитро Шолудко [4].
Загалом до складу Посольства (станом на липень
1918 р.) входило 10 урядовців і співробітників.
Радником посольства був український громадський
діяч з Одеси Федір Шульга (ухвалено урядом 3 липня)
[44, арк. 81–82зв], першим секретарем – галичанин,
колишній
урядовець
російського
Міністерства
внутрішніх справ у Петербурзі Василь Драгомирецький,
старші урядовці для доручень Д. Шолудко та П. Сікора.
Крім них до складу посольства увійшли також: драгоман
(у деяких документах посаду вказано як аташе)
Йоаникій Додул і молодші урядовці Микола Лаврик та
Юліан Налисник, дипломатичний гонець Олександр
Пеленський, розсильний Іван Дараган і молодший
урядовець по вільному найму Іван Вільчинський
[52, арк. 133; 53, арк. 57, 200; 54, арк. 4, 6зв, 9зв; 57,
арк. 4–4зв]. При цьому не зайнятими залишилися штатні
посади старшого секретаря, другого секретаря (цю
посаду потім посість Д. Шелудко), бухгалтера і другого
драгомана. 27 липня з пропозиції Головного управління
Генерального штабу Української Держави військовим
аташе при посольстві було призначено генерал–
лейтенанта Бориса Бобровського [16, c. 106; 17, c. 206–
207; 25, c. 164–165] (5 серпня міністр закордонних
справ Д. Дорошенко повідомив Військове міністерство
Української Держави, що болгарська сторона надала
згоду на його призначення) [59, арк. 11, 12]. Військово–
морським аґентом було призначено адмірала Весьолкіна
[9, c. 550]. Українське представництво займалося,
перш за все, справою розвитку двосторонніх відносин,
поширення на Балканах відомостей про Україну,
поверненням військовополонених українців на Батьків
щину, сприянням налагодженню торговельно–економіч
них зв’язків між Болгарією та Україною.
Болгарський цар Фердинанд І Кобург прихильно
ставився до молодої Української державності та
особисто до гетьмана П. Скоропадського, що відкривало
чудові перспективи для українсько–болгарських взаємо
відносин чи не у всіх сферах міждержавних відносин.
На час прибуття до Софії українського посольського
1
22 квітня 2008 р. міністр закордонних справ України
В. Огризко відкрив меморіальну дошку на цьому будинку у Софії,
де від 1918 по 1920 рр. знаходилося посольство Української
Держави та Української Народної Республіки в Болгарії.
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представництва, царя у столиці не було, тож зустріч
із ним було дещо відтерміновано, тож першу зутріч
із представниками державної влади Болгарії у
Софії О. Шульгин відбув із головою Ради міністрів
А. Маліновим [65, арк. 55зв].
7 вересня посла української Держави з надзви
чайними почестями вперше зустрів цар Фердинанд І.
За присутності царевича Бориса, прем’єр–міністра
А. Малінова, низки урядовців і придворного почету
О. Шульгин вручив цареві Болгарії свої акредитаційну
грамоту та гетьманський лист французькою та
українською мовами, підписані П. Скоропадським
1 липня. У своєму листі український гетьман, зокрема,
писав болгарському царю, що «після того, як Україна
ввійшла в круг суверенних держав і установлене
мною Правительство було признане Правительством
Вашої Королівської Величности, завданням моїм
зробилося встановлення безпосередніх і трівких
зносин дипломатичних з Болгарським Королівством»
[59, арк. 1–1зв]. Після цього, за тогочасним усталеним
етикетом, гетьман просив прийняти свого посла заради
«зкріплення приязних взаємин України з Болгарією» [59,
арк. 2].
Зустріч відбувалася за
сердечної атмосфери, у
перебігу якої український
посол і болгарський монарх обмінялися вітальними промовами. Свою промову Фердинанд І закінчив
словами: «Передайте Його
Світлості Ясновельможному пану Гетьману і всьому українському народові
від мене й від усього болгарського народу найсердечніші поздоровлення! У
Вашій особі я з великою
радістю вітаю першого
українського міністра при
моєму дворі» [54, арк. 10]. Український посол користувався незмінною прихильністю царя Фердинанда й царевича Бориса, котрий кілька разів особисто відвідував
О. Шульгина і з великою зацікавленністю розпитував
його про українські справи [16, c. 98–99].
Український посол чи не одразу заходився до
перемовин з офіційними владними представниками
в Софії щодо укладання двосторонньої угоди про
торгівлю між Українською Державою і Болгарією.
Усвідомлюючи брак часу, О. Шульгин волів не
очікувати призначення з Києва офіційного консульства
та окремого при ньому торговельного аґента, до
компетенції якого входили «між іншим і обов’язки
торгівлі, мореплавства, промисловости, взагалі еконо
міки», тож й рекомендував не призначати його у
Болгарію. Він без проволікань доручив функції кон
сульського торговельного аґента раднику посольства
Ф. Шульзі [17, c. 210], а питання реєстрації українців
та видавання паспортів було покладено на старшого
урядовця П. Сікору. Посольство переймалося також
проблемою надання рівних прав біженцям з України
та Росії, наданням матеріальної допомоги убогим
співвітчизникам, опікою над українцями–біженцями та
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військовополоненими, а також щодо засобів і шляхів
їхнього повернення на Батьківщину [33, c. 25–41].
Зі свого боку військовий аташе генерал–лейтенант
В. Бобровський, відповідно до таємної «Інструкції
військовим аґентам», мав щомісяця надсилати відпо
відну конфіденційну інформацію до відділу закордон
ного зв’язку, вичерпну інформацію щодо стану країни,
її збройних сил, військового потенціалу, системи
військової підготовки тощо. Він також збирав відомості
про українських військовополонених, які перебували на
території Болгарії.
Користуючись особливим і прихильним ставленням
царя Фердинанда І та його наступника–сина Бориса ІІІ,
що був коронований 3 жовтня 1918 р.1, на початку
вересня 1918 р., відповідно до умов Берестейського
мирного договору, вдалося сформувати й налагодити
плідну роботу спеціальної комісії у справах репатріації
військовополонених українців. До її складу увійшли
від українського посольства такі провідні його
фахівці і дипломати як О. Шульгин, Ф. Шульга,
В. Драгомирецький, П. Сікора, а також представник
Військового міністерства капітан Балтов, начальник
Софійської інспекції у справах військовополонених
Іванов і секретар Бюро у справах військовополонених
при болгарській армії.
У 1918 р. із понад 500 тис. військовополонених
українців, що утримувалися на європейських теренах,
у відповідних таборах в межах Болгарського Царства
перебувало 5 тисяч [34, c. 102] і ще близько 4–5 тис.
вояків–українців були у таборах на території Коро
лівства сербів, хорватів і словенців (КСХС) [18, c. 85],
але шлях яких до повернення на Батьківщину тоді
пролягав через Болгарію, зокрема через фільтраційно–
транзитний табір у Варні, звідки українців пароплавами
доставляли до Одеси та Миколаїва. Український посол
О. Шульгин та його підлеглі неодноразово відвідували
табори для військовополонених українців. Наслідком
цих візитів стала нота українського посольства Військо
вому міністерству Болгарії, надіслана у середині вересня
1918 р., у якій болгарську сторону було звинувачено у
незадовільному забезпеченні військовополонених одягом
і харчами, у важких умовах їх праці, у знущаннях
наглядачів над полоненими, в антисанітарному стані
бараків тощо [6, c. 181–182]. Дипломатичні заходи
подіяли й незабаром відбулося покращення умов
утримання українських військовополонених.
2 вересня Рада міністрів ухвалила по Військовому
міністерству надіслати до Болгарії та Туреччини «деле
гації від сталої комісії для справ військовополонених»
і асигнувати на цю місію 17 тис. 800 крб з тим, «щоб
в склад тих комісій ввійшли особи, що знаходяться
вже на урядовій службі» [46, арк. 24]. Голові делегації
та старшинам для доручень призначалася одноразова
допомога у 500 крб кожному, а лікарям по 300 крб;
1
Цар Фердинад І Кобург відмовився від престолу на користь
свого сина внаслідок нищівної поразки болгарських військ у
вересні 1918 р. від військ Антанти на Салонікському фронті
й внутрішнього повстання. Після капітуляції Болгарії стала
ясно вимальовуватись перемога Антанти. 29 вересня Болгарія
заключила з Антантою перемир’я. Нового царя Бориса ІІІ
було короновано 3 жовтня 1918 р. з офіційним титулом: Його
величність Борис ІІІ Об’єднувач, з Божої милості і волі народу,
цар Болгарії, принц Кобург Саксон–Гот і герцор Саксонії [68,
c. 258; 69, c. 91].
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добові гроші за час перебування за кордоном голові
комісії додавалося іще 45 крб і членам делегаці – по
35 крб. на добу, а також на винаймання помешкання
і на канцелярські видатки – щомісячно по 300 крб на
комісію та 100 крб – на одноразові господарські видатки.
Слід також відмітити, що за сприяння болгарського
посла у Києві І. Шишманова вже у жовтні 1918 р.
український пароплав «Євфрат» двічі привозив на
Батьківщину до Варни військовополонених болгарів,
що загалом склало близько 400–600 осіб, а при
поверненні в Україну брав на свій борт стільки ж
українських військовополонених [37, c. 34, 36]. Перед
цим, на початку жовтня 1918 р. з Одеси до Варни
прибула спеціальна комісія Військового міністерства
Української Держави у складі полковника Андрусенка,
сотника Янкіна та лікаря Григоренка, яку у Болгарії
супроводжував співробітник посольства П. Сікора.
Члени комісії посилили заходи українського посольства
в Болгарії щодо евакуації військовополонених–україн
ців й вже на початку листопада 1918 р. усі вони
пароплавами повернулися на Батьківщину. Окрім дипло
матичних зусиль та особистої енергії співробітників
посольство Української Держави в Софії за майже
шість місяців своєї діяльності у Болгарії, яке випало
у часи існування Гетьманату у 1918 р., витратило на
допомогу своїм землякам військовополоненим 24 тис.
824 карбованців [30, c. 24–25].
У підсумку ж О. Шульгин домігся визволення
з полону й дозволу на повернення до Батьківщини
15 тис. військовиків–українців, що були зосереджені
у Болгарії та на Балканах й переправлялися до Одеси
через транзитний табір у Варні2. Крім того, практично
без ускладень було розв’язано питання відновлення
майнових і громадянських прав українських громадян у
Болгарії та болгарських громадян в Українській Державі.

Українські дипломати в Болгарії діяли доволі
активно: було проведено численні зустрічі і переговори
з діячами болгарського зовнішньополітичного і військо
вого відомств, українці брали участь в офіційних раутах,
в тому числі й у прийомі на честь царя Фердинанда І
та австро–угорського імператора Карла І. Широко
розгорнуло посольство свою діяльність і у громадській
2
До кінця 1920 р. основна маса українських військово
полонених повернулася на Батьківщину, у Болгарії залишилося
лише декілька десятків осіб.
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сфері, зокрема й через щойно засноване у 1918 р.
«Культурне українсько–болгарське товариство». Син
болгарського посла в Києві Д. Шишманов перебував у
постійних зносинах із українським посольством у Софії,
надавав його співробітниками консультації та поради, а
також допомагав встановлювати зв’язки із суспільними
та літературно–науковими колами, зокрема із публі
цистом та видавцем Ніколовим, проф. Младеновим,
поетом Челінгіроном, академіком–маляром Баджовим.
Досить важко було налагодити взаєморозуміння з
болгарськими русофільськими вченими і літераторами,
надто у донесенні до громадськості об’єктивного
висвітлення української політики та українсько–
російських відносин. Загалом інформаційне становище
навколо української державності не було стабільним і
коливалося в залежності від політичної ситуації як у
самій Болгарії, так і, насамперед, в Україні. Цьому також
сприяли поганий зв’язок з Україною та нейтрально–
ухильницька позиція офіційної преси, коли та у часи
хвилі обережності та фобій, відмовлялася друкувати на
своїх шпальтах українські посольські комунікати.
Слід також наголосити, що хоча й, як писав
посол Д. Дорошенку, болгари до нього особисто і до
українців–полонених ставилися дуже добре, вкрай
поганий зв’язок із Софії з Києвом, у свою чергу,
від’ємно впливав на роботу українських дипломатів,
що здебільшого були позбавлені офіційних відомостей
та інструкцій з Батьківщини, а відтак нарікання
О. Шульгина у тому, що «посланник без інформації від
свого уряду – це, при теперішніх умовах, нуль» було
цілком справедливим [65, арк. 34–34зв; 66, арк. 5зв,
5 а–5 а зв, 47–47зв].
Після нищівної вересневої поразки болгарських
військ на Салонікському фронті в країні почалися
заворушення й внутрішнє повстання. 29 вересня
Болгарія вимушена була укласти з Антантою перемир’я.
Вже 1 жовтня 1918 р. посол О. Шульгин надіслав до
міністра закордонних справ Д. Дорошенка депешу із
запевненням, що він готовий залишатися й на далі для
праці в Софії, додаючи, що в країні починається хаос
[15, c. 72]. Болгарія однозначно програла війну й стала
першою ластівкою передвісництва загального краху
блоку Центральних держав у світовій війні.
Відтак, на початку листопада 1918 р. гетьманський
уряд доручив О. Шульгину увійти в контакт із
представниками Антанти в Болгарії. Відтак О. Шульгин,
вочевидь натхненний гучною промовою президента
В. Вільсона про право націй на самовизначення,
надіслав
телеграму
до
державного
секретаря
США Р. Лансінга із обґрунтуванням необхідності
представництва України на повоєнній мировій
конференції, а також до урядів Антанти, переконуючи
їх у потребі тимчасового залишення німецьких військ в
Україні до часу сформування нею власної національної
армії. У ноті до міністра закордонних справ Франції
С. Пішона український посол намагався переконати
його у тому, що гетьманський уряд має справу із
німцями лише з необхідності збереження державності
і щиро прагне відновити стосунки із союзниками.
Українському послу вдалося домогтися перемовин
з військовим командуванням та дипломатичними
агентами Антанти у Салоніках, а також із послом США
в Софії А. Мерфі. Проте американський дипломат, як
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і представники військового командування Антанти в
Болгарії, заявив, що в США негативно ставляться до
створення самостійної України і воліли б бачити її у
федеративному союзі з Росією [20; 70, c. 334].
Як наслідок, під тиском внутрішньо– та зовнішньо
політичних обставин 14 листопада 1918 р. П. Скоро
падський змушений був видати свою Грамоту про
федерацію з небільшовицькою Росією. З огляду на
такі події на Батьківщині, зумовлені антигетьманським
збройним заколотом республіканців, що переріс у
потужне повстання проти режиму П. Скоропадського
й спричинив руйнівну громадянську війну, військову
експансію більшовицької та денікінської Росії, поразку
військ Німеччини та Австро–Угорщини у світовій війні
й зміну геополітичних та державотворчих орієнтирів
уряду гетьмана, О. Шульгин подав урядові Української
Держави прохання про відставку. 22 листопада 1918 р.
Рада міністрів розглянула заяву українського посла в
Болгарії й прийняла її до відома, проте не задовольнила
його демісії [45, арк. 59]. Тож О. Шульгин продовжив,
вочевидь відтоді вже тимчасово, виконувати свої
обов’язки посла Української Держави в Болгарії.
Що ж до українсько–болгарських дипломатичних
взаємин за Гетьманату, то слід згадати також і про
наміри Української Держави заснувати восени 1918 р. у
Болгарії також і свої консульські установи. Міністерство
торгу і промисловості, зокрема, пропонувало відкрити
українські консульства у Софії, Варні, Бургасі,
Констанці, Руштуку, а також у Кавалі або ж Дедеагачу
[48, арк. 100]. Менш амбітними були проекти із
відкриття Ґенерального консульства у Софії та віце–
консульства у Констанці або у Варні [55, арк. 22, 23].
6 листопада 1918 р. було прийнято закон, за яким у
Софії мало бути започатковано Ґенеральне консульство,
а віце–консульство все ж таки у Варні [48, арк. 99].
Більше того, 15 листопада, уряд запланував заснувати
низку консульських представництв у Болгарії та
Туреччині, а саме: ґенеральні консульства в Софії та
Істамбулі, віце–консульства у Варні, Салоніках, Смірні
й консульства в Бургасі, Трабзоні, Бейруті, Багдаді та
Єрусалимі [48, арк. 100], проте здійснити ці наміри не
вдалося через фінансові проблеми й швидкоплинне
падіння (14 грудня 1918 р.) Української Держави у
формі Гетьманату.
Директорія відновленої Української Народної Рес
публіки підтвердила повноваження О. Шульгина як
посла УНР у Болгарії, теж доручивши йому налагодити
дипломатичні контакти з політичними й військовими
представниками Антанти в Софії, але вже з початку
січня 1919 р. він увійшов до складу Надзвичайної
дипломатичної місії УНР на Паризьку мирну конфе
ренцію.
З від’їздом 2 січня О. Шульгина з Софії до Парижа1,
уряд УНР доручив опікуватися дипломатичним пред
ставництвом у Болгарії послу України в Туреччині
О. Лотоцькому [50, арк. 4]. Останній згадував про
тогочасні часи так: «Застав я Українське Посольство в
Софії у стані дезорганізованому. Посол О. Я. Шульгин,
по упадку гетьманату, діставши призначення до участи
в українській Делєґацїі на Мировій Конференції, від’їхав
1
Поїздка О. Шульгина до Парижа тривала від 2 січня до
20 березня1919 р.
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до Парижу. Радник Ф. Г. Шульга, на якого перейшло
керування Посольством, <…> виїхав з Софії у власних
справах та, на мою пропозицію, подався до демісії.
Старшим дипломатичним представником залишився
перший секретар Посольства, рекомендований на те
становище К. В. Лоським, В. Драгомирецький, якого
знав я ще з Петербургу. Колишній урядовець російського
міністерства внутрішніх справ, з походження галичанин,
він ще в Петербурзі виявляв деякі українські симпатїі,
сполучаючи їх одночасно з участю в українофобських
Славянському Благодійному та «Галицко–Русском»
товариствах. Сю подвійність своїх настроїв заховав він,
коли з розбитого корабля урятувався на українській
службі. Сумлінний урядовець, він за твердої влади був
би дуже цінним працьовником у державній машині.
Коли ж так різко понизились українські фонди на
міжнародньо–політичній біржі, не міг він не відчути
певного побоювання за свою дальшу долю і тому,
розуміється, не міг бути справжнім провідником
української акції за тих скомплікованих обставин.
Ся провідна роля натурально перейшла до новітньої
української молоді, що загніздилася в Посольстві, до
двох молодших секретарів Ф. Шелудька і п. І. Сікори,
головно до сього останнього, та канцелярійних урядов
ців Ю. Налисника і М. Лаврика. В тих обставинах,
коли керманичі Посольства одійшли чи охололи, вони
взяли керму «на свій страх і риск» у свої руки. Аташе
Посольства Й. Додула я вже не застав у Софії, як і
військового аташе – ген. В. Бобровського. Доля сього
останнього була типовою для колишніх непозбавлених
українського національного чуття «малороссов», що,
виховавшись у російській імперській кузні, не знали,
на яку ногу ступити у своїй, українській державі. Коли,
по заламанню фронту центральних держав у Салоніках,
прибула до Софії військова місія од Добр[овольчої]
армїі та старі товариші добре на Бобровського насіли,
він захитався, а врешті таки поїхав до Денікина.
По большевицькій навалі на Севастопіль був тут
розстріляний. Отже ціла справа Посольства упадала
на плечі двох–трьох людей, що, бачучи безнадійність
дальшої праці за нових обставин, в часі мого приїзду
готувалися до виїзду з Болгарії» [22, c. 120–121].
У 1920 р. керуючим справами дипломатичного
представництва України в Болгарії було призначено
голову Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Румунії
професора К. Мацієвича, який 10 березня 1921 р. вручив
вірчі грамоти прем’єр–міністру Болгарії А. Стамбо
лійському. Утім, К. Мацієвич, вже мусив приступити до
ліквідації посольства, позаяк таке рішення керівництву
Республіки довелося прийняти ще у листопаді
1920 р. На той час обов’язки дипломатичного аґента
в Болгарії виконував В. Драгомирецький [51, арк. 51,
113], проте поступово, протягом початку 1920–х рр.,
усі співробітники Посольства України у Софії, окрім
Д. Шелудка, реемігрували до інших країн Європи.
Після поразки Української Народної Республіки в
боротьбі за свою національно–державну незалежність,
український народ не припиняв боротьбу проти інозем
них загарбників (СРСР (Радянської Росії), Польщі,
Румунії, Угорщини) і після кількох спроб проголосити
свій державний суверенітет (Карпатська Україна у
1939 р., Українська Держава у 1941 р.) у 1991 р. відно
вив державну самостійність України. Болгарія є однією
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з перших у світі країн, що визнала новітню Українську
державність. 5 грудня 1991 р. уряд Болгарії офіційно
визнав Україну як незалежну державу, а 13 грудня
того ж року між країнами було встановлено диплома
тичні відносини на рівні посольств. Нині основою
міждержавного співробітництва є Договір про дружні
відносини і співробітництво між Україною і Респуб
лікою Болгарією від 5 жовтня 1992 p. та низка взаємо
вигідних міжнародних і двосторонніх договорів та угод.
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Мета дослідження: вивчити діяльність українських дипломатів
часів Директорії УНР у справі налагодження відносин з представниками
антантського штабу на півдні України. Проаналізувати наслідки перших
дипломатичних контактів делегацій від УНР з командуванням франко–
грецького десанту, що зайняв південну частину території України між
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Основні одержані висновки: під час переговорного процесу антантський
штаб запровадив щодо України тактику політичного шантажу, маючи
надію, що невдачі на оборонному фронті примусять українців прийняти важкі
умови французького протекторату, під яким Україна перетворювалася б на
безвладний державний орган, а це не влаштовувало український політичний
провід.
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державної незалежності України.

18 грудня 1918 року в Одесі, Миколаєві та Херсоні
висадилися війська Антанти: невеликі французькі і
грецькі частини під проводом французького генерала
Бірюса, а з січня 1919 року – його співвітчизника –
генерала д’Ансельма. Десант зайняв південну частину
території між Дністром і Бугом по лінії Тирасполь–
Бірзула–Вознесенське. Протягом грудня 1918 року
франко–грецький десант закріпився в усіх портових
містах Криму. Антантські воєнно–морські сили зосере
джувалися в основному в Керчі та Севастополі [1, с. 40].
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Ще у вересні 1918 року було очевидно, що
Центральні держави (Німеччина, Австро–Угорщина,
Османська імперія, а пізніше і Болгарія) програли війну.
Військові сили союзників під проводом французького
генерала Франше–д’Еспере наблизилися до України з
боку Балкан та району Дунаю [2, с. 286]. Вже в жовтні
1918 року уряд П. Скоропадського намагався нав’язати
контакти із представниками Франції в Яссах [3, с. 411].
З відновленням законів УНР Україна дала наказ армії
не входити в конфлікт з антантським десантом і чинити
опір тільки денікінцям, які під прикриттям антантського
десанту намагалися здобути Одеси.
Перші спроби України добі Директорії УНР
налагодити офіційні контакти з представниками
командування антантського десанту не були успішними.
Український генерал В. Греків виконував обов’язки
офіційного посланника УНР до Одеси [4, с. 3]. Він
доповів членам українського державного проводу, що
командування десанту перебуває у тісному контакті з
представниками «білого руху» Росії, на чолі якого стояв
генерал А. Денікін.
Напередодні відкриття Конгресу Трудового Народу
України Директорія відправила 21 січня 1919 року до
Одеси другу дипломатичну місію в складі міністра
преси О. Назарука та міністра народного господарства
С. Остапенка. Дипломати мали інструкцію від
українського уряду робити все можливе, щоб отримати
мілітарну допомогу від Антанти для боротьби з насту
пом Червоної армії. З дозволу Директорії українські
представники могли іти на будь–які, компроміси крім
двох питань: незалежність УНР і аграрна реформа [5,
с. 120].
У відповідь на прохання місії О. Назарука –
С. Остапенка прискорити військову допомогу для
України начальник штабу антантських військ в Одесі
французький полковник А. Фрайденберг наполягав на
виході зі складу Директорії й уряду «В. Винниченка
і В. Чехівського як більшовиків й С. Петлюри як
бандита» [6, с. 17].
А. Фрайденберг вимагав мобілізувати 300 000
українських вояків, які під керівництвом антантського
командування воювали б проти Червоної армії.
Українських старшин повинні були замінити денікінські
офіцери. Економіка, фінанси та залізниці України
переходили під контроль Франції. Справа державної
незалежності України мусила вирішитися на Паризькій
мирній конференції, а до того часу Директорія УНР мала
звернутися з проханням до французького уряду щодо
прийняття України під його протекторат [7, с. 97–98].
Перед поїздкою до Одеси О. Назарук попередив
В. Винниченка про вимоги командування французького
десанту щодо його виходу з Директорії. В. Винниченко
відповів: «Не в’яжіться з тим, що там чекають мого
уступлення за більшовизм... Я готов уступити» [5, с. 120].
Наступ Червоної армії примушував Україну без
уважного вивчення вимог антантського командування,
привезених 26 січня 1919 року делегацією О. Назарука –
С. Остапенка, у той же день відправити до Одеси нову
місію на чолі з віце–міністром зовнішніх справ УНР
А. Марголіним [8, с. 3].
В Одесі А. Марголін провів переговори з
представниками урядів Кубані, Дону й Білорусії, які
також шукали контактів з антантським командуванням.
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А. Марголін запропонував спільними зусиллями пере
конати французів, що концепція відродження старої
Росії не має під собою ґрунту [9, с. 112–113].
Вагомого значення набувала та подія, що до
спільних дій вдалося приєднати представництво Дону.
Давній сепаратизм населення цього краю щодо російсь
кого центру симпатизував самостійницьким стремлінням
українських політиків доби Директорії УНР. Головне,
що ця область мала спільний кордон з басейном
українського Донбасу і від стосунків України з урядом
Дону залежала й доля правого флангу українського
оборонного фронту.
5 лютого 1919 року А. Марголін склав текст спільної
відозви, яка мала назву «Декларація України, Білорусії,
Кубані і Дону про їхню політичну концепцію». Її
підписали від уряду УНР А. Марголін, від Білорусії
М. Бахнович, Кубані А. Бич і від Дону генерал М. Чере
чукин [9, с. 114].
Автори документу намагалися переконати представ
ників Антанти, що після жовтневих подій 1917 року
розбудова Росії на федеративному принципі не можлива,
оскільки не існував об’єднуючий центр – Всеросійські
установчі збори. Через те федеративна концепція
Російської держави має шанс на життя тільки через
зміцнення державності самостійних новоутворень,
існуванню яких загрожує Радянська Росія та реакційні
сили «білого руху». Тому молодим країнам необхідна
антантська збройна допомога.
Декларація пропонувала створити спільний гене
ральний штаб з «метою керування військовими
операціями на підставі взаємного порозуміння нових
державних одиниць у тісному контакті між собою і з
великодержавами Антанти» [9, с. 114].
Декларація А. Марголіна не відповідала загальному
напрямку зовнішньої політики Директорії УНР. Цей
документ нагадує державницьку концепцію Центральної
Ради, викладену у Третьому Універсалі [10, с. 72]. Він
зберігав федеративний зв’язок між Україною й рештою
земель колишньої Російської імперії.
На відміну від Третього, Четвертий Універсал
Центральної Ради заявляв про повне відокремлення
України від Росії [10, с. 77]. Ці два Універсали
можна розглядати і як прояв різних, альтернативних
концепцій внутрішньої й зовнішньої політики України:
федеративної і самостійницької. Коли Директорія прий
шла до влади й відновила закони УНР, саме Четвертий
Універсал був тим фундаментом, на якому відроджу
валася українська республіка.
При складанні тексту декларації А. Марголін, нех
туючи реальну зовнішньополітичну концепцію Дирек
торії УНР, діяв у вузько–партійній площині програми–
максимум Української партії соціалістів–федералістів
[11, с. 29].
Проте навіть концепція федералізму не знайшла
розуміння у антантських чинників. Декларація А. Мар
голіна була надрукована в одеських газетах й гостро
критикувалася представниками «білого руху», під знач
ним впливом яких перебував французький полковник
А. Фрайденберг [5, с. 141–142].
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Diplomatic contacts of the UNR Director with representatives
of Antants Staff in southern Ukraine
The purpose of the study: to study the activities of Ukrainian diplomats during the
time of the Directory of the UNR in the establishment of relations with representatives
of the Entente Staff in the south of Ukraine. To analyze the consequences of the first
diplomatic contacts of delegations from the UNR with the command of the Franco–
Greek landing, occupying the southern part of the territory of Ukraine between the
Dniester and the Bug along the Tiraspol–Birzul–Voznesensk line.
Applied methods: comparative analysis, historicism.
The main conclusions obtained: during the negotiation process, the Entente
Headquarters introduced tactics of political blackmail to Ukraine, hoping that failures
on the defense front would force Ukrainians to accept the difficult conditions of the
French protectorate, under which Ukraine would become a powerless state body, and
this was not suited the Ukrainian political leadership.
Keywords: Entente Military Assistance, Negotiations, State Independence of
Ukraine.

***
УДК 94(477)«XX»

Литвин Н. М.,
кандидат історичних наук, доцент кафедри
філософських і соціальних наук, Київський
національний торговельно–економічний університет
(Україна, Київ), bauschlomba@gmail.com

Підготовка фахівців торговельно–економічного
профілю в умовах планової економіки
1930–х років
Розкрито завдання та цілі, які ставилися перед торговельно–економічною
освітою з боку партії та навчально–методичні плани по розвитку торговельно–
економічної освіти в 1930–х роках.
Ключові слова: торгівля, торговельно–економічна освіта, комерційні
училища.

Перехід до планової економіки, розвиток різних
форм господарювання, щорічне зростання кількості
фермерських та індивідуальних господарств вимагало
створення цілісної системи торгівельно–економічної
освіти, яка б відповідала національним інтересам і
світовим тенденціям розвитку, забезпечувала підготовку
кваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, здат
них втілювати їх ужиття. Історія торгівельно–еконо
мічної освіти свідчить про те, що у певні періоди
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розвитку нашої держави питання її реформування
поставало особливо гостро і потребувало нового
вирішення та більш глибокого обґрунтування. Ці
періоди, насамперед, характеризуються кризовими
явищами в освіті, які, в свою чергу, обумовлювались
невідповідністю між існуючим змістом і новими
вимогами, які ставили партійне керівництво перед
комерційними училищами, інститутами та різними
комерційними школами. Ця невідповідність негативно
вплинула на якість торгівельно–економічної освіти в
1930–х роках.
Історія становлення і розвитку торговельної освіти
та вплив кооперативного руху на цей процес в Україні
впродовж 1920–1930–х рр. ХХ ст. означений доробком
кількох генерацій визначних науковців, громадських та
культурно–освітніх діячів. Різні аспекти досліджуваної
проблеми вивчали: О. Пиріг, А. Мазаракі, Л. Лаврик–
Слісенко та інші. Аналіз робіт вітчизняних науковців
дає підстави констатувати, що ці пошуки носили
фрагментарний, несистематичний характер, і дана
проблема потребує подальшого дослідження і наукової
розробки. Для написання статті були опрацьовані деякі
фонди Інституту рукопису, а саме: Ф.159, справа 23
(К. Г. Воблый Письмо предложение о сокращении числа
обязательных занятий для студентов экономического
отделения); Ф. XXXVIII, 114( К. Г. Воблый Программа
лекций по теории кооперации 1920 г).; Ф. XXIX, 281
(Завдання марксистів в галузі викладання економічних
наук. 15 червня 1928 рік).
Метою статті є спроба систематизувати існуючи
данні про навчально–методичні плани, програми
комерційних училищ, інститутів, комерційних шкіл в
1930–х роках.
Кінець 1920–х – 1930–ті рр. в освіті характери
зуються подальшою реорганізацією мережі вищих
навчальних закладів за галузевою ознакою та продов
женням більшовицького експерименту з «завоювання
вищої школи». Паралельно з тим, що кількість
інститутів на початок 1933 р. зросла більш як у п’ять
разів (у 1928 р. в УСРР було 37 інститутів, в 1933 р. –
190) продовжували насаджувати ідеологічні догмати,
політику пролетаризації та чисток [1, с. 127]. Позбавлені
автономії, вищі навчальні заклади перестали відігравати
роль соціальних інститутів, що зберігали культурну
спадковість у суспільстві, а політика «пролетаризації»
означала розрив із такою традицією дореволюційного
суспільства, як спадкоємність вищої освіти. Студенти
стали заручниками більшовицької освітньої політики,
яка орієнтувалася на класовий підхід у формуванні
контингенту. Пролетаризація, введена в ранг державної
політики з 1921 р., до кінця десятиліття так і не дала
вагомих результатів: більшість студентів, а особливо
випускників, становили далеко не вихідці з робітничого
середовища й селян. Як і в попереднє десятиліття,
студентська маса на початку 1930–х рр. була конгло
мератом людей різного походження, віку, рівня знань,
політичних поглядів.
З 1928/1929 навчальних роках в частині вишів
значно розширилося пролетарське ядро. Так, якщо
в 1927/28 н.р. у інститутах Одещини було 38,3%
робітників, то у наступному – 47,6%. Всього ж у
інститутах України в 1928/29 н.р., за офіційними
даними, навчалося 28,3% робітників і 25,7% селян
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[2, с. 225]. Відзначаючи збільшення пролетарського
прошарку, слід пам’ятати про таку тенденцію, як
намагання у звітах представити якомога більше
студентства
«пролетарським»,
що
викривлювало
звітність, яка досить часто не відтворювала істинного
становища у вишах. Постанови приймальних комісій
на зразок «відмовити, як сину попа» і в 1930–ті рр.
змушували «колишніх» використовувати випробувані
в попередньому десятилітті стратегії для вступу і
отримання освіти: придбання фальшивих документів,
приховування минулого, відречення від батьків тощо.
Тож поширеним залишалося соціальне маскування, про
яке постійно вказувалося в публіцистичних дописах.
Сталінська культурна революція (1928–1931 рр.)
вважається періодом найгострішої дискримінації, коли
перебороти перешкоди на шляху до вищої освіти
стало надзвичайно складно. Вступити до інститутів
у цей період вихідцям із «колишніх» досить часто не
допомагали ні відмінні знання, ані корисні знайомства.
Саме з кінця 1920–х рр., за повідомленням
Укрпрофосвіти, була «удосконалена анкета для вступ
ників, а також вироблена спеціальна довідка, де
повинно бути докладно зазначено про соціальний та
майновий стан до революції і до тепер. Крім того,
прийом заяв призначено з 1 травня із тим, щоб можна
було на місці перевірити документи вступників» [3,
арк. 202]. На сторінках журналу «Студент революції»
пропонувалося
опубліковувати
списки
студентів,
виключених за останні три роки, оскільки «треба не
лише систематично боротися за очищення вишу від
непридатного елемента, але й відрізати для нього
шлях знову потрапити до вишу» [Цит. вз. 2, с. 33].
Більшість місць у навчальних закладах бронювалася
для робітфаківців, випускників підготовчих курсів.
На решту оголошувався конкурс. При зарахуванні
до інституту на основі вільного прийому перевага
віддавалася робітникам і трудовому селянству, кому
ністам і комсомольцям. Особи, позбавлені виборчих
прав, а також ті, що жили на нетрудові доходи, та їхні
діти, до вишів не приймалися. Виправити ситуацію й
поповнити «робітниками і наймитами» вищі навчальні
заклади з 1928 р. було вирішено за рахунок посилання
партійних, а за їхнім прикладом і профспілкових
людей на навчання. Цей захід вважався виправданим
і практикувався протягом кількох наступних років,
тож приймалися рішення відрядити на навчання 2000 і
5000 комуністів. Дане комплектування було виключно
з осіб, які мали тривалий досвід керівної партійної,
господарської, радянської і профспілкової роботи. Окрім
того, перед Народним комісаріатом освіти неодноразово
порушувалися питання про мобілізацію у ті навчальні
заклади, де бракувало робітників і партійців, наприклад
в інститути народної освіти чи торговельно–економічні
інститути.
У ті часи в інститутах було винайдено різноманітні
форми та методи агітації молоді за навчання. Коли в
Київський інститут споживчої кооперації до 3 серпня
1931 р. на 300 вакантних місць було подано тільки
32 заяви і на 200 місць робфаку – жодної, в округи
відрядили спеціальні бригади, а 250 студентам, які
в той час проходили практику, надіслали доручення
завербувати людей до інституту. В результаті на
початок навчального року до інституту було подано
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605 заяв, а до робфаку – 150 [4, арк. 12]. Спеціальних
вербувальників зі студентів було відібрано в Київському
університеті, найкращих потім преміювали, але план
набору не виконувався.
З середини 1930–х рр. тактику проведення проф
орієнтаційної роботи довелося змінити. Якщо до 1935 р.
базами набору були передусім заводи й підприємства,
куди вирушали бригади вербувальників, то з 1936 р.
такою базою стає середня школа (десятирічки, робфаки,
технікуми). Почали створюватися студентські бригади
для популяризації інститутів, організовувалися вечори –
зустрічі студентів з випускниками шкіл, яких знайомили
з вишами. Організовувалися ознайомчі екскурсії й
вечори для школярів у приміщеннях інститутів. Іноді
абітурієнтам говорили про вищий відсоток охоплення
стипендією в тому чи іншому навчальному закладі,
спокушаючи молодь надавати перевагу кращому мате
ріальному забезпеченню, а не обирати бажану спеціаль
ність.
З кожним новим роком до вишів приходила молодь
з усе скромнішими біографіями. Середній вік студентів,
як і комсомольський та партійний стаж, постійно
знижувався. В наборі 1934/35 н.р. по індустріалій
вертикалі в 35 вузах було 52% комсомольців… Із
них віком до 23 років – 83% [5, арк. 39]. З середини
1930–х рр. експеримент з «пролетаризації» вищої
школи закінчується, про що свідчать, зокрема, правила
прийому до вищих навчаль–них закладів. ЦВК і РНК
СРСР постановою від 29 грудня 1935 р. «Про прийом
до вищих навчальних закладів і технікумів» скасував
встановлені при допущенні до іспитів і прийомі до
вишів обмеження, «звязані з соціальним походженням
осіб, які поступають в ці навчальні заклади, або з
обмеженням у правах їх батьків» [Цит. вз. 2, с. 233].
До вишів почали приймати всіх громадян, які склали
встановлені іспити в порядку конкурсу. Керівництво
деяких вишів певний час за традицією віддавало
перевагу абітурієнтам пролетарського походження, але
влада вже не лише не заохочувала таку практику, але й
боролася з нею.
Таким чином, радянська політика в освіті у 1930–
ті рр. орієнтувалася на класовий підхід у формуванні
контингенту студентів. Забезпечити необхідний відсоток
пролетарів у вишах було досить важко навіть інститутам
індустріально–технічної вертикалі, тому влада вжила
радикальних
заходів
«оробітничення»
студентів:
відрядила партійні, профспілкові та інші організації на
навчання. Іншою проблемою до кінця 1930–х рр. для
більшості вишів стали «прориви» в наборі студентів, що
спонукало застосовувати різноманітні форми й методи
агітації молоді на навчання.
Протягом досліджуваного періоду вищі навчальні
заклади України пережили багато різних реформ, що
запроваджувалися перманентно і нерідко були досить
суперечливими. Поряд із заходами з реорганізації
структури вишів, влада приділяла значну увагу
перебудові навчально–методичної роботи в них.
Студентські часописи повідомляли, що Наркомос
(Наркомат освіти) різко взявся за справу очищення
навчальних програм від «всякого мотлоху», тож
невдовзі «старі навчальні плани й програми
змінили на нові». Ці радикальні заходи не могли не
позначитися на житті вишівських колективів, які, до
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 125

того ж, страждали не лише від реорганізацій, а й від
матеріальної скрути і психологічного тиску. Увесь
тягар та відповідальність за цю роботу лягли на долю
нової адміністрації вишів, політ комісарів, комуністів
та комсомольців, яких було небагато, але які виконали
дійсно титанічну роботу в справі укріплення контролю
над професорами і студентами. Навчальні плани
передавалися Головпрофосом (Головна профспілкова
організація молоді) для обов’язкового запровадження
всім вишам і супроводжувалися характеристикою
предметів, зокрема їх змісту і термінів викладання.
Проте, як відмічали сучасники тих подій, якоїсь
стабільної програми не було, вірніше, програм було аж
надто багато, предмети вводилися і зникали безслідно
протягом одного семестру. Щоб читався новий курс,
потрібно було бажання лектора і двох–трьох слухачів.
Для всіх вишів України на початку 1930–х рр.
характерною була предметна система навчання. Суть
її полягала у відсутності стабільного поділу студентів
на навчальні групи та курси, кожен міг просуватися
в навчанні своїми власними темпами, опрацьовуючи
ті предмети, які вважав за потрібне, без суворої
послідовності їх вивчення та термінів складання.
При цьому встановлювалася мінімальна кількість
заліків, які студент мав здати протягом навчального
року.
Якщо говорити про програми торговельно–еконо
мічного профілю то, наприклад, були такі характерні
предмети як: торговельна статистика, теорія кооперації
та інше. Прикладом може бути програма К. Г. Воблого
по торговій статистиці за 1928 рік, а саме: поняття
торгова статистика, об’єкт торгової статистика, торго
вельні підприємства; джерела торгової статистики;
методи, які застосовуються в торговій статистиці;
статистика внутрішньої торгівлі в капіталістичних
країнах і в СРСР; статистика торгових підприємств;
товарообіг; біржова статистика; статистика грузообігу;
статистика цін; статистика зовнішньої торгівлі;
статистика в індивідуальному торговому підприємстві;
статистика в кооперативній торгівлі [5, арк. 1].
Увага акцентується на торговій статистиці її став
лення до теоретичних і прикладних завдань, статистика
внутрішньої торгівлі, статистика на торговому під
приємстві, статистика банківської справи. Академік
К. Г. Воблий звертає увагу в лекціях, також, на спо
живчу кооперацію, а саме порівнює розвиток коопера
тивного руху в Англії, Німеччини, Бельгії, Франції з
Росією. В своїх лекція Воблий акцентував увагу на
кредитній кооперації, пояснював сам термін «кредит»,
види кредитів, історія кредитної кооперації, теорія і
історія с/г кооперації, виробнича кооперація, школи
кооперації. Наприклад були такі відомі його вислов
лювання: «Что нужно понимать под кооперацией:
отличие кооперативной системы хозяйства от капита
листической – солидарность, планомерность и организо
ванность. Место кооперативов среди других коллективов
предприятия, отличие кооператива от торгового това
рищества» [6, арк. 1].
Предметна система навчання давала можливість
закінчити курс вишу за коротший термін. У роботі
вишів така система внесла немало клопоту. Починаючи
з другого курсу, виділялися дні для самостійної роботи
студентів під керівництвом викладача. Вважалося, що
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вони мають сформувати вміння відповідально і раціо
нально працювати, самостійно планувати і розподіляти
свій час. Виші вимушені були відразу ж запроваджувати
всі вказані зміни у навчальний процес. Як показав
час, всі ці заходи виявилися малоефективними. Дні
самостійної роботи перетворилися на додаткові вихідні
дні. Не сприяла покращенню успішності й відміна
поточних оцінок, бо студенти відразу ж перестали
працювати добросовісно протягом семестру, а вчитися
починали лише перед сесією. Та якихось позитивних
результатів ці спроби не принесли і в 1938 р. – дні
самостійної роботи було скасовано.
Масовим явищем стали другорічництво і особливо
«хвости», загрозливих масштабів набували відсіви
і «дезертирство» студентів. Серед тих, хто покидав
навчання або засиджувався у вишах, значною була
частина партійців і комсомольців, тобто тих, хто
потрапляв до інститутів саме завдяки пролетаризації та
спец наборам. У кінцевому результаті отримати вищу
освіту більше шансів було в тих студентів, які мали для
цього необхідний потенціал, а це були, на противагу
сподіванням влади, далеко не вихідці з пролетарського
середовища.
Про певну стабілізацію ми можемо говорити лише
з середини 1930–х рр., коли до вишів почала приходити
на навчання підготовлена молодь після десятирічок
чи робітфаків, де були скасовані класові привілеї при
вступі. Прикриваючись словесною риторикою і гас
лами, влада переклала ефективне вирішення проблем
організації навчального процесу на колективи вишів,
яким вдалося ціною неймовірних зусиль підняти
освітній рівень значної кількості пролетарської молоді.
Професура разом із знаннями передавала студентам і
свої світоглядні установки, норми моралі. Для обме
ження такого впливу використовувалися революційні
форми і методи викладання, що давали можливість
зменшити роль професора до рівня простого консуль
танта.
Студентам 1930–х рр. довелося жити і навчатися
у надзвичайно складних умовах, що отримали
абсолютно протилежні оцінки і характеристики як від
самих учасників тих трансформаційних процесів, так
і від сучасних дослідників. До сьогодні не залишає
байдужим розмах небачених в історії експериментів
і темпів їх здійснення. В епіцентрі бурхливого
суспільного потоку опинилася і система вищої
освіти, що, безсумнівно, на той час вже потребувала
серйозного реформування. «Революційне перетворення»
по–більшовицькому вилилося в «завоювання» вищої
школи. Влада доклала значних зусиль для організації
такого соціального простору, в якому б студентство
виковувалося і загартовувалося у даному режимі,
стало провідником комуністичних ідей серед широких
верств населення. Для досягнення своєї головної
мети – укріплення контролю влади над суспільством,
більшовиками були радикально зламані історичні
традиції в історії вищої школи, реорганізовано її
структуру, ліквідовано університети, що стало для
старих вишівських колективів страшним ударом і
справжньою трагедією для більшості викладачів і
студентів. До формування контингентів студентів
було застосовано не менш радикальний метод –
«пролетаризацію», що неминуче призвела до зіткнення
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різних світоглядів, різних «життєвих світів» у просторі
вищих навчальних закладів.
При прийомі до вищих та середніх навчальних
закладів торговельно–економічного профілю перевага
надавалась дітям робітників і селян. Так, згідно указу
окружкомам РКП(б) від 25 квітня 1925 р. висувалася
необхідність «особливо ретельного відбору кандидатів
для навчання на кооперативні, торгові і статистичні
відділення вузів». Для перевірки фахівців цих спе
ціальностей мали направлятися «виключно члени–
комсомольці». Класовий принцип відбору студентів
створював певні проблеми в процесі навчання і це
явно позначилось на якості знань випускників. Не
випадково, що у 1933 р. Комвнуторг УРСР доручив
професору А. Гордону з’ясувати стан навчальних
закладів комерційного профілю, зокрема ступінь рівня
викладання торговельних дисциплін. За результатами
висновків визнано за необхідне створити Всеукраїнську
комісію сприяння торговельно–економічній освіті [7,
с. 21].
З метою підвищення рівня підготовки аспірантів
організовувались спеціальні курси. Викладачів суспіль
них наук готували комвузи. Проте кваліфікація
вузівських кадрів була недостатньою. У 1934 р.
Раднарком СРСР з метою заохочення наукової роботи
й підвищення кваліфікації наукових та науково–
педагогічних кадрів встановив вчені ступені кандидата
та доктора наук, вчені звання асистента, професора.
Спеціальна постанова визначала механізм одержання
ступенів і наукових звань.
Значний імпульс розвитку вищої школи надала
постанова РНКСРСР і ЦК ВКП(б) «Про роботу вищих
навчальних закладів і про керівництво вищою школою»
(21 червня 1934 р.). В ній визначались правила прийому,
встановлювалися єдиний регламент навчального про
цесу, форми роботи викладача зі студентами та
оцінки знань останніх. Раднарком СРСР і ЦК ВКП(б)
пропонували Всесоюзному комітету у справах вищої
школи РНК СРСР розробити положення про державні
екзаменаційні комісії, виробничу практику, ввести
єдиний студентський квиток і єдину залікову книжку
(матрикул), встановити єдиний тип диплома І та II сту
пеня випускників вузів [8, c. 30].
Особлива роль приділялась питанням керівництва
вищою школою. Зокрема, було наголошено, що народні
комісари несуть особисту відповідальність за стан і
роботу вищих навчальних закладів, які знаходяться
у їх системі. З метою посилення керівництва вищою
школою в структурі наркоматів організовано управління
навчальними закладами. У складі Наркомвнуторгу
СРСР управління з підготовки кадрів існувало з 1934 р.
У 1937 р. усі ВНЗ, які знаходились у віданні галузевих
наркоматів, підпорядковано Всесоюзному комітету у
справах вищої школи при Раднаркому СРСР, в тому
числі й інститути Наркомторгу. Це і є свідченням
централізації управління процесом формування нової
генерації інтелігенції.
Висновки. Особливістю вищої торговельної освіти
України було те, що частина навчальних закладів
мала союзне підпорядкування, тож її випускники
розподілялись в торговельні установи та організації
інших республік Радянського Союзу. У січні 1938 р.
українські вищі торговельні курси було перейменовано
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на Українську академію радянської торгівлі у м. Києві.
Цей навчальний заклад готував висококваліфікованих
кадрів для галузі – економістів–організаторів радян
ської торгівлі та економістів–організаторів громадсь
кого харчування. Студентами могли стати працівники
торговельної системи зі стажем керівної роботи не
менше 3–5 років, стахановці торгівлі за рекоменда
ціями обласних комітетів КП(б)У або Наркомвнуторгу
УРСР. Для осіб, які не мали 7–класної освіти, були
організовані підготовчі курси. У 1938 р. на базі
факультетів особливого призначення створено Інститути
керівних працівників. Вони мали факультет органі
заторів радянської торгівлі, факультет організаторів
громадського харчування та факультет особливого
призначення. Навчання здійснювалось за індивідуаль
ним графіком без відриву від виробництва. В інституті
мали навчатися народні комісари торгівлі республіки,
його заступники, начальники управлінь, директори
контор, господарських організацій та інші керівники
торговельних органів.
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Робота над концепцією вітчизняної історії
у рамках написання шкільних підручників
в СРСР у 1934–1935 роках
Розглянуто початковий етап створення шкільних підручників історії в
СРСР. У 1934 р. почалася активна робота з розробки концепції вітчизняної
історії у першу чергу для потреб освіти. Ця робота розпочалася одночасно з
значними змінами у ідеології держави у напрямку до патріотизму. Влітку цього
року конспекти підручників були прочитані Й. Сталіним і його оточенням.
Аналізується зміст зауважень Й. Сталіна, С. Кірова і А. Жданова до
конспекту підручника, підготованого колективом авторів під редакцією
М. Ванага. На основі цього документу автор намагається зрозуміти ті вимоги,
які ставилися перед авторськими колективами. Також досліджено вплив
партійних лідерів на висвітлення окремих епізодів історії Росії.
Крім того, значна увага приділена критиці Й. Сталіним статті
Ф. Енгельса «Зовнішня політика російського царизму» і показаний її вплив на
процес написання підручників з вітчизняної історії.
Також автор статті відобразив ті політичні обставини, в яких доводилося
працювати авторським колективам, показав особливості й труднощі їх роботи.
Результат, якого вдалося досягнути у 1935 р. оцінюється автором
неоднозначно. З одного боку, концепція вітчизняної історії все ще не була
сформована. З іншого – підготовані рукописи все ж були хорошою основою для
подальшого обміну думками і роботи у цьому напрямку.
Ключові слова: Й. Сталін, М. Ванаг, ідеологія, сталінізм, історична
політика, школа.

У середині 30–х років ХХ ст. в СРСР розпочався
істотний поворот в ідеології держави, який стосувався
багатьох сфер життя суспільства: від економіки і
соціальної політики до науки і мистецтва. В західній
історіографії він відомий під назвою «великий відступ»
за однойменною працею російського соціолога–
емігранта Миколи Тімашева. Починає період «великого
відступу» у своїй книзі він 1934–м роком [1, c. 21].
1934 рік став переломним для радянської історичної
освіти, так і для ідеологічної політики в цілому. У
березні цього року розпочалася активна робота над
поверненням повноцінного шкільного курсу історії,
результатом якої стала опублікована 16 травня постанова
РНК СРСР і ЦК ВКП(б) «Про викладання громадянської
історії в школах СРСР». Одним з головних завдань,
визначених цим документом була розробка стабільних
підручників з історії.
У рамках перебудови змісту шкільної історичної
освіти необхідно було розробити нову концепцію
вітчизняної історії (на зміну далекої від патріотизму і
етатизму концепції М. Покровського), що виявилося
завданням досить непростим, але в той же час важливим
з політико–ідеологічної точки зору. Ми розглянемо
тільки перший етап цієї роботи, що охоплював період
1934–1935 рр.
Оскільки тема сталінської історичної політики
залишається досить актуальною в пострадянській
історіографії, вона досить якісно висвітлена в працях
істориків. Тут можна згадати роботу А. Артізова
«На догоду поглядам вождя (Конкурс 1936 року на
підручник з історії СРСР)» яка і сьогодні залишається
чи не найбільш детальним дослідженням цього епізоду
у розвитку шкільної історичної освіти в СРСР. Також
відзначимо книгу О. Литвина «Без права на думку.
(Історики в епоху Великого терору. Нариси доль)» і
роботу професора Брянського державного університету
ім. академіка І. Петровського О. Дубровського «Історик
і влада: Історична наука в СРСР і концепція історії

63

Випуск 125

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

феодальної історії в контексті політики й ідеології
(1930–1959 рр.)», у якій дано найбільш повну на
сьогодні, деталізовану і цілісну картину функціонування
історичної науки у період сталінізму.
Незважаючи на наявність досить якісних дослі
джень, тему аж ніяк не можна вважати вичерпаною.
За останні роки російськими архівістами було опуб
ліковано велику кількість джерельних матеріалів,
наукове опрацювання яких дозволяє пролити світло на
нові деталі процесу формування сталінської концепції
вітчизняної історії. Метою статті є детальний розгляд
початкового етапу цього процесу, що охоплює 1934–
1935 рр.
Робота авторських колективів, яким ЦК весною
1934 р. доручив написання стабільних підручників з
історії, протікала на фоні істотних змін у державній
ідеології. Саме в цей час була розгорнута масштабна
пропагандистська кампанія, спрямована на те, щоб
народні маси різних національностей почали відчувати
СРСР своєю батьківщиною. Історія повинна була
враховувати національні почуття різних народів, що
населяли країну і таким чином викликати у них почуття
патріотизму до «соціалістичної вітчизни».
Однак вдало зіграти на національних почуттях
як росіян, так і українців, грузин та багатьох інших
національностей одночасно було непростим завданням.
За роки «коренізації» значно виросли «націоналістичні»
настрої на місцях, і в той же час нікуди не зник
«великоросійський шовінізм», про що досить відкрито
говорить М. Яворський у своїй доповіді «Правий ухил
та нацпитання», яка, до речі, за змістом досить близька
до позиції, декларованої Й. Сталіним на XVI з’їзді
ВКП(б) 1930 року [13, c. 362].
М. Яворницький вбачав «правий ухил» у націо
нальному питанні «з одного боку в боротьбі проти
проведення національно–культурного будівництва і
великодержавній нетерпимості до інших націй та їх
національних культур, в решті в тенденції реставрації
єдиної неділимої Росії, з другого боку в пожвавленні
сепаративних тенденцій в роз’ятрюванні національної
ворожнечі, в протиставленні національних культур і т.д.»
[14, aрк. 6–7].
Незважаючи на те, що М. Яворський у 1929 році був
звинувачений у «націоналістичному ухилі», а в 1931 році
заарештований, його аж ніяк не можна ставити в
один ряд з так званими «буржуазними професорами».
Навпаки, він поєднував у свою дослідницьку діяльність
з обов’язками партійного бюрократа НКО УСРР. До того
ж він сам енергійно цькував «буржуазну історіографію»
і всіляко перешкоджав діяльності М. Грушевського.
Тому його цілком можна вважати виразником настроїв
української партійної номенклатури цього періоду.
Його твердження про ріст сепаратистських тенденцій
ілюструє випадок, з яким довелося зіткнутися партійним
працівникам. Один «крупний господарський робітник»,
що працював в Сибіру досить агресивно доводив своїм
однопартійцям необхідність оформлення Сибіру в рес
публіку і доводив, що сибіряки – це така ж нація, як і інші
народи, що виходили в Радянський Союз [14, aрк. 17].
Таким чином, партійне керівництво мало справу
з одного боку – з бажанням російського населення
відродити «єдину і неділиму Росію», а з іншого –
значне зростання національної свідомості на території
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«національних окраїн» країни, що подекуди межувало з
сепаратистськими тенденціями.
Знайти формулу, за якої були б задоволені
національні чаяння і одних і інших, було завданням
дуже непростим. Уперше така формула була
запропонована у зауваженнях Й. Сталіна, С. Кірова і
А. Жданова на перші проспекти підручників, що були
підготовані авторськими колективами влітку 1934 року.
Суть ідеї полягала у тому, щоб надати Жовтневій
революції характер національно–визвольної. З цією
метою в «Зауваженнях» проспект підручника з історії
СРСР, підготований групою М. Ванага, був підданий
критиці за те, що не була «підкреслена анексіоністсько–
колонізаторська роль російського царизму, вкупі з
російською буржуазією і поміщиками («царизм – тюрма
народів»)». Далі ця думка викладена більш конкретно:
«У конспекті не дані умови та витоки національно–
визвольного руху підкорених царизмом народів Росії
і, таким чином, жовтнева революція як революція,
яка звільнила ці народи від національного гніту,
залишається невмотивованою, так само як невмоти
вованим залишається створення Союзу РСР» [7, c. 122].
Таким чином, саме створення Країни Рад повинно
було постати у підручнику як результат національно–
визвольного руху народів, що були анексовані й
колонізовані царизмом. Цікаво, що в оригіналі цього
документу, що зберігається в особистому фонді
Й. Сталіна, йшла мова тільки про те, що революція
«звільнила ці народи». Уточнення «від національного
гніту» дописав сам генсек, ще більше підкресливши
нібито національний характер революції [7, c. 122].
Така схема повинна була викликати симпатії
неросійських народів до радянської влади. Але крім
того, одночасно необхідно було «вписати» в цю
історичну концепцію найчисельнішу націю країни –
самих росіян. Й. Сталін, С. Кіров і А. Жданов
вирішили цю проблему наступним чином: якщо інші
народи звільнялися за допомогою революції від їх
колоніального положення всередині Росії, то росіяни
звільняли вже саму Росію від колоніальної залежності
від капіталістичних країн Заходу.
Оцінка значення революції для росіян перегукуються
з такою ж оцінкою щодо неросійських народів: «не
врахована, – пишуть автори «Зауважень», – залежна
роль як російського царизму, так і російського
капіталізму від капіталу західноєвропейського, через
що значення жовтневої революції, як визволительки
Росії від її напівколоніального становища, залишається
невмотивованим» [7, c. 122].
Критикувався проспект і за те, що у ньому «не
була підкреслена контрреволюційна роль російського
царизму у зовнішній політиці з часів Катерини ІІ до
50–х років ХІХ століття і далі («царизм, як міжнародний
жандарм»)» [7, c. 122]. Тут треба зауважити, що і
в дописі Й. Сталіна на полях самого проспекту, і в
першому варіанті «Зауважень» використовувалася
інакша характеристика – «оплот реакції» [7, c. 122]
в Європі й Азії. Така, на перший погляд, незначна
правка була наслідком роботи Й. Сталіна над ще одним
важливим документом, пов’язаним з історією Росії.
Після того, як на початку 1934 року стрімко
актуалізувалися питання вітчизняної історії, науковці
потребували достатньо авторитетних і витриманих у
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дусі марксизму позицій, на які можна було б орієнтува
тися у роботі. Звичайно, якнайкраще для цього підходили
праці власне класиків – К. Маркса і Ф. Енгельса, коли в
них вдавалося знайти згадки про Росію.
В кінці червня 1934 року директор Інституту
Маркса – Енгельса – Леніна В. Адорадський запросив
дозвіл на публікацію нового перекладу статті
Ф. Енгельса «Зовнішня політика російського царизму»
в номері «Більшовика», присвяченому 20–річчю Першої
світової війни. Річниця початку війни була додатковим
вагомим аргументом на користь актуальності публікації,
але якщо розглянути зміст цієї статті, стає зрозумілим,
що вона була для Й. Сталіна вкрай невчасною і
недоречною.
У ній Ф. Енгельс викинув чимало жорстких харак
теристик на адресу царизму і російської дипломатії і
покладав на Росію відповідальність за світову війну. Як
припускає укладач збірника документів «Й. В. Сталін.
Історична ідеологія в СРСР у1920–1950 роки: Переписка
з істориками, статті і нотатки з історії, стенограми
виступів» М. Зеленов, читаючи статтю класика,
Й. Сталін відчув аналогії з зовнішньополітичною і
внутрішньополітичною ситуацією в СРСР [12, c. 222].
Крім того, праця Ф. Енгельса йшла в розріз з тією
русоцентричною пропагандистською концепцією, що
тільки–но почала застосовуватися радянською пропа
гандою. Ось, наприклад, яку розгорнуту і цікаву
характеристику дає він російському народу:
«Населення рідкісне, але швидко зростаюче, тож
зростання могутності країни забезпечене одним вже
плином часу. Це населення закостеніло в розумовому
застої, позбавлене будь–якої ініціативи, але в рамках
свого успадкованого від предків побуту може бути
використано рішуче на що завгодно; витривале, хоробре,
покірне, звикле до всіх тягот, воно представляло собою
кращий солдатський матеріал для воєн того часу, коли
зімкнуті маси вирішували результат бою» [12, c. 227].
Ці рядки не залишили Й. Сталіна байдужим. Він
не став їх спростовувати, але все ж на полях дописав:
«Надто просто. Стиль легкого памфлетиста» [12, c. 227].
А от заперечення «вождя» викликало речення, у якому
царська влада характеризується як остання твердиня
загальноєвропейської реакції. На полях він записав «Ні,
не остання» [12, c. 233].
Не будемо описувати тут увесь цей своєрідний
«діалог», відмітимо лише, як інші дописи дають
уявлення про загальне сприйняття Й. Сталіним статті
Ф. Енгельса. Так, на полях зустрічаємо фрази «Що за
маячня…», «Наївно» (декілька разів), «Чому? Адже це
неправильно», «Надто просто» [12, c. 227–233].
Очевидно, під враженням від цього документу
генсек і вирішив замінити визначення царизму як
«оплоту загальноєвропейської реакції» на менш
категоричне – «міжнародний жандарм».
Звичайно, стаття Ф. Енгельса до друку допущена
не була. Більше того, Й. Сталін вважав за потрібне
ознайомити зі своїм рішенням, а також з оцінкою цієї
статті обмежене коло членів найвищого партійного
керівництва. 19 липня сама стаття, а також супровідний
лист Й. Сталіна, у якому він детальніше, але у більш
м’якій формі аналізує цей документ, були розіслані
членам і кандидатам в члени Політбюро ЦК, а також
А. Жданову і В. Адорадському.
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Аналізуючи публікацію, генсек відзначив, що «в
своєму памфлеті проти російського царизму (стаття
Енгельса – хороший бойовий памфлет) Ф. Енгельс дещо
захопився і, захопившись, забув на хвилину про деякі
елементарні, добре йому відомі, речі». Й. Сталін звертає
увагу соратників на те, що «завойовницька політика
була також притаманна – не в меншій, якщо не в
більшій мірі – королям і дипломатам всіх країн Європи»
[12, c. 237], таким чином у деякій мірі виправдовуючи
зовнішню політику Росії.
У статті А. Панкратової «За більшовицьке викла
дання історії», що була видана на початку 1935 року
у тій частині, де йдеться про директиви особисто
Й. Сталіна щодо розробки підручників, зустрічаємо
абзац, який ледь не дослівно повторює твердження
генсека, дане ним у вищезгаданому листі з критикою
статті Ф. Енгельса, про те, що після поразки у
Кримській війні царизм втратив свою попередню
самостійну роль у міжнародній політиці [11, c. 30]. З
цього епізоду ми можемо зрозуміти, що якщо не сам
документ, то основні думки Й. Сталіна, висловлені в
ньому, були донесені до істориків, які працювали над
підручниками.
Така увага до деталей і, зокрема, до визначень
була не випадковою. «Зауваження з приводу конспекту
підручника з «історії СРСР»» є одним з прикладів, що
ілюструють характеристику Й. Сталіна як «великого
конспіратора». Як розповідав про це Л. Каганович,
«Сталін тим і відрізнявся, що не завжди розкривав
себе. Він не завжди розкривав нам свої плани. Ми
повинні були здогадуватися. Часто, не розкриваючи
свої задуми, він натякав: зверніть увагу на такі–то
вузли, зверніть увагу на таке–то оформлення. І все. Я,
наприклад, розумів це так: вірогідно там щось готується,
щось задумується і т.п.» [8, c. 72–73]. Подібний стиль
взаємодії тим більше був притаманний Сталіну в
керівництві сферами, пов’язаними з ідеологією.
Також відзначимо ще одну, пов’язану зі сказаним
вище особливість Й. Сталіна, як політика. Його слова і
декларації у ряді випадків могли значно відрізнятися і
навіть протирічити його реальній політиці. Найбільш
типовим прикладом є його підкреслена скромність у
оцінках власної персони і присікання (навіть не завжди
публічне) проявів культу особистості, що поєднувалися
з розгортанням цього культу і просуванням в партійній
ієрархії людей, подібних до Л. Берії, який «лестив і
славословив так, що старі друзі морщилися від сорому»
[2, c. 131]. Такі протиріччя, на нашу думку, були
зумовлені не тільки політичними інтересами, але й
особливостями особистості Й. Сталіна.
Подібна ситуація, як нам здається, відбувалася
і в історичній ідеології. Й. Сталін, добиваючись
від істориків значного відступу від усталеного
більшовицького розуміння марксизму, сам не поспішав
робити різкий поворот і протирічити існуючій традиції
принаймні до тих пір, коли нова історична парадигма
не стане загальноприйнятою. Тому для втілення свого
задуму він використав у «Зауваженнях» притаманні
йому своєрідні «натяки», сигнали, які повинні були
зорієнтувати авторів у їх роботі.
Й. Сталін, С. Кіров і А. Жданов висловили незадо
волення цілим рядом застосованих термінів, також
тим, що Лжедмитрій іменувався Дмитрієм «Названим»
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[7, c. 122]. Вони особливо наголосили на тому, що в
підручнику повинно бути виважене кожне слово і кожне
визначення, таким чином надаючи особливої ваги тим
термінам, які вводили самі. Крім уже проаналізованого
нами визначення царизму як «міжнародного жандарму»
авторами «Зауважень» було використане ще одне:
«царизм – тюрма народів».
На перший погляд здається, що це визначення
звучить цілком у дусі ленінської національної політики
і відповідає поглядам на вітчизняну історію, що
панували упродовж 20–х років ХХ століття в СРСР.
Однак якщо б автори підручників звернулися до
праць В. Леніна (що вони, звичайно, повинні були
зробити), то вони б виявили, що у нього це визначення
виглядає дещо інакше. У його праці «До питання про
національну політику» читаємо наступне: «Після цього
заходу (заборони вшанування Т. Шевченка) мільйони
і мільйони «обивателів» стали перетворюватися в
свідомих громадян і переконуватися в правильності того
вислову, що Росія є «тюрма народів»» [9, c. 66].
Підміна ленінського визначення «Росія – тюрма
народів» на «царизм – тюрма народів» мала на меті
розділити поняття «Росія», яке належало реабілітувати у
ході патріотичної пропагандистської кампанії і поняття
«царизм» з яким треба було пов’язати весь негатив, що
мав місце у минулому країни.
Закінчуються зауваження такими вимогами: «Нам
потрібен такий підручник історії СРСР, де б історія
Великоросії не відривалася від історії інших народів
СРСР – це по–перше – і де б історія народів СРСР не
відривалася від історії загальноєвропейської і взагалі
світової історії – це по–друге» [7, c. 122].
Перша вимога означала, що історія інших народів
повинна бути «вплетена» в історію Росії, яка залишалася
в центрі уваги історичного наративу. Зміст другої
вимоги, за нашим припущенням, полягав у тому, щоб
показати, що колоніальна залежність є не особливістю
перебування у складі Російської імперії, а неминучим
супутником малих народів в умовах як феодального,
так і капіталістичного ладу. У цьому і полягав задум
написання окремого підручника з нової історії залежних
і колоніальних країн.
Варто також зазначити, що у розпорядженні
Й. Сталіна були тільки проспекти підручників,
перейменовані уже у владних кабінетах у «конспекти»
[6, c. 236]. Це були, хоча і досить добре деталізовані,
але лише плани навчальних книг. Яким змістом будуть
заповнені пункти цих планів, годі було зрозуміти
тільки з їх назв і короткого опису з декількох слів. На
цьому етапі питання змісту було ще відкрите і для
самих авторів. Тому зауваження Й. Сталіна, С. Кірова і
А. Жданова були скоріше керівними настановами, ніж
дійсно критикою уже виконаної роботи.
14 серпня 1934 року, на засіданні Політбюро ЦК
були схвалені зауваження до конспекту підручника з
історії СРСР, а також зауваження тих же авторів до
конспекту підручника нової історії. Зауваження до
роботи групи М. Лукіна (підручник з нової історії) були
не такими значними, як попередні. Значна увага і у них
була присвячена вітчизняній історії.
Від авторів підручника очікували, щоб «червоною
ниткою» книги було протиставлення буржуазної і
соціалістичної революції, необхідно було показати,
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що «французька (і будь–яка інша) буржуазна
революція, звільнивши народ від ланцюгів феодалізму
і абсолютизму, наклала на нього нові ланцюги,
ланцюги капіталізму і буржуазної демократії, тоді як
соціалістична революція в Росії розбила всі і всякі
ланцюги і звільнила народ від всіх форм експлуатації»
[7, c. 123].
Також від авторів вимагалося довести історію до
1934 року, протиставивши економічну і політичну кризу
в капіталістичних країнах переможному будівництву
соціалізму в СРСР. Загалом же, на думку авторів
«Зауважень», цей конспект був складений «більш
толково, ніж конспект історії СРСР» [7, c. 124].
Як показав подальший розвиток подій, історики
не змогли відчути у «Зауваженнях» ті нові віяння,
які партійне керівництво хотіло бачити у трактуванні
вітчизняної історії. Дійсно, зробити це було не легко.
За влучним висловом історика А. Артізова, Й. Сталін,
С. Кіров і А. Жданов, перечисливши що не було
зроблено, або було зроблено незадовільно, «зайняли при
цьому вельми зручну позу – позу замовчування: вони
ніби були знайомі з істиною, але не поспішали ділитися
нею» [3, c. 127].
Природно, що марксистські історики перш за все
побачили у цьому документі ті елементи, які були для
них близькі, зрозумілі і звичні. Публічне розвінчання
М. Покровського як історика почалося тільки з
1936 року, а до того часу його книги все ще широко
використовувалися як в середній, так і у вищій школі
[4, c. 136]. Тому різкого повороту від так званої «школи
покровського» не відбулося.
До того ж самі «Зауваження» залишалися у значній
мірі в полоні його трактування історії Росії. У них
протиставляється самодержавний лад і лад феодальний
[7, c. 122]. Останній при цьому асоціюється виключно
з періодом феодальної роздробленості, що відповідало
поглядам М. Покровського на хронологічні рамки
феодалізму в Росії.
Дещо інакше зрозуміли ситуацію «старі професори».
Вони також зі свого боку легше сприймали знайомі уже
для них сюжети у державній ідеології, досить швидко
відчувши повернення «старої історії», хоч і в новій,
«марксистській» обгортці. 5 квітня 1935 року на нараді
у А. Бубнова М. Ванаг висловлював своє незадоволення
членом його групи і «старим спеціалістом» Б. Грековим,
який, за словами керівника, не стояв на марксистських
позиціях, позитивно оцінював прийняття християнства,
а історичні постаті Київської Русі у нього «всі –
національні герої: Святослав – національний герой» [5,
акр. 38–39]. Тому М. Ванаг зробив висновок, що розділ
Б. Грекова не можна буде використати у підручнику.
У відповідь А. Бубнов запропонував на допомогу
Б. Грекову залучити історика–марксиста П. Дроздова.
Як виявиться пізніше, позиція цього «старого
професора» практично повністю відповідала сталінсь
кому баченню вітчизняної історії. Але з огляду на те, яке
значення надавалося у підручниках сучасному періоду (з
1917 до 1930–ті роки), керівну роль у їх написанні було
віддано історикам партійним. Однак саме вони найважче
відступали від попередніх позицій.
Нездорова обстановка взаємної підозри і загроза у
звинуваченнях в так званих «ухилах» призвела до того,
що вони постійно боялися навіть незначною мірою
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відійти від марксизму. Ситуацію, що склалася влучно
описав ще у 1934 році С. Кіров, кажучи про авторські
колективи: «Люди–то налякані здорово, треба нам по
совісті сказати, – думають – чорт його знає, спробуй
напиши, а потім і вийде, що якщо через кожен рядок в
цій історії немає діалектичного матеріалізму, от і попав»
[6, c. 231].
Збереглися спогади історика Є. Гунтової про її
викладача В. Лебедєва, що вів семінари з російської
історії на щойно відновленому історичному факультеті
Московського університету. Студенти дали йому
прізвище «Лебедєв у лапках» через те, що він, боячись
сказати зайве слово, постійно застерігався, вживаючи
різні історичні терміни зі словами «в лапках»: «смутний
час» в лапках, «розкол» в лапках, «Петро Великий» в
лапках і так далі [4, c. 129].
Загальна атмосфера страху в середині 30–х років
ХХ століття була пануючою серед багатьох авторів
підручників. У особистій розмові С. Томсінський казав
М. Ельвову: «Дивись, що відбувається в партії – люди
бояться зібратися на вечірку, А. Панкратова – боїться у
себе, М. Ванаг – у себе…» [10, c. 181].
Як наслідок згаданих нами складнощів, визначені
ЦК строки були зірвані, а матеріали, підготовані
авторськими групами були далекі від того, що хотіла
бачити у підручниках партійна верхівка.
Упродовж серпня 1935 – січня 1936 років до ЦК і
наркомпросу надійшов ряд відгуків і рецензій на макети
підручників, написаних авторськими колективами: на
три книги з історії СРСР (групи М. Ванага, а також
московської і ленінградської груп), підручники з історії
стародавнього світу, середніх віків, нової історії а також
нової історії залежних і колоніальних країн. Вони
містили в собі як окремі правки різного роду помилок
і неточностей, так і принципові зауваження щодо їх
змісту.
Робота групи М. Ванага отримала в цілому схвальні
оцінки серед науковців [6, c. 145], але рішення щодо
нього у владних кабінетах затягувалося. 4 грудня
1935 члени комісії Політбюро ЦК ВКП(б) з перегляду
підручників отримали розгромну рецензію на підручник
В. Бистрянського, після чого питання про його публі
кацію остаточно відпало [3, c. 127].
Незважаючи на те, що робота над підручниками на
цьому етапі вважалася проваленою, тексти написаних
книг унаслідок кропіткої роботи істориків були
значним кроком вперед у порівнянні з попередніми
підручниками. Їх автори дали хороший матеріал для
осмислення як партійцями, які займалися питаннями
ідеології, так і колегами–істориками. Саме на основі
критики цих робіт (особливо підручника з історії СРСР
для середньої школи) сформувалися чіткі вимоги щодо
змісту шкільної навчальної книги з вітчизняної історії,
які були покладені в основу проведення конкурсу з
написання елементарного підручника історії СРСР у
1936 року.
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Work on the concept of national history as part of the writing
of school textbooks in the USSR in 1934–1935
The article deals with the initial stage of the creation of school textbooks on
history in the USSR. In 1934 active work began on the development of the concept of
national history, primarily for the needs of education. This work began simultaneously
with significant changes in the ideology of the state towards patriotism. In the
summer of this year the outlines of the textbooks were read by Joseph Stalin and his
entourage.
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The article analyzes the content of the remarks of J. Stalin, S. Kirov and
A. Zhdanov to the outline of the textbook prepared by the team of authors and edited
by N. Vanag. Based on this document, the author tries to understand the requirements
for the authors’ groups. The author also investigated the influence of party leaders on
the coverage of some episodes of Russian history.
In addition, considerable attention is paid to J. Stalin’s criticism of F. Engels’s
article «The Foreign Policy of Russian Tsarism» and author shows its influence on the
process of writing textbooks on history.
Also, the author of the article reflected the political circumstances in which the
authors’ groups had to work, showed the peculiarities and difficulties of their work.
The result, which was achieved in 1935, is estimated by the author ambiguously.
On the one hand, the concept of national history has not yet been formed. On the other
hand, the prepared manuscripts were still a good basis for further exchange of views
and work in this direction.
Keywords: I. Stalin, N. Vanag, ideology, Stalinism, historical policy, school.
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Висвітлення діяльності Українського
Партизансько–Повстанського Штабу
в міжвоєнний період (історіографічний аспект)
Другий зимовий похід Армії УНР у 1921 р., став завершальним і трагічним
фіналом визвольної боротьби українського народу за незалежність 1917–
1921 рр. Він ознаменував собою не лише закінчення, по суті, цілої епохи в історії
збройних змагань, а й започаткував новий етап її продовження, що ґрунтувався
на глибокому переосмислені концепції подальшої боротьби за незалежність
України.
Аналізуючи дослідження діяльності УППШ в українській історіографії
міжвоєнного періоду, слід мати на увазі те, що в силу низки суспільно–політичних,
ідейно–теоретичних та історичних чинників, вона часто мала заангажований
характер, бо формувалася зусиллями двох протилежних дослідницьких таборів.
Один з них представляли історики, що чітко орієнтувалися на державницьку
концепцію національно–визвольної боротьби українського народу в період 1917–
1921 рр.; інший представляли історики, які працювали в умовах радянського
режиму і основну увагу звертали на його апологетику, поборювали і засуджували
усе, що не вкладалося в рамки заідеологізованої науки.
Ключові слова: історіографія, Український Партизансько–Повстанський
Штаб, незалежність, національно–визвольна боротьба, еміграція.

Повстанський рух в Україні початку 20–х рр. ХХ ст.,
спроби його керівних структур, яким й був УППШ,
відновити УНР розглядали з точки зору їх протистояння
радянській владі, яка вважалася єдиним правомочним
представником широких трудових верств українського
народу. Зрозуміло, що така конфронтація між обома
таборами істориків та політиків не могла сприяти
повноцінному та об’єктивному дослідженню даної
проблеми. Чимало фактів, які не вписувалися у ті чи
інші ідеологічні установки, передусім радянські, просто
ігнорувалися. У зв’язку з тим в оцінці і використанні
здобутків
попередньої
історіографії
необхідно
дотримуватися критичного і творчого підходів.
Особливість періоду міжвоєнного двадцятиліття
полягає в тому, що написані у той час роботи, так
би мовити, по свіжих слідах подій, часто самими
учасниками. Подекуди вони частково мають мемуарний
відтінок. Однак у них спостерігається прагнення
окреслити певне коло проблем, які надалі розробляли
історики та політичні діячі. Серед них важливе місце
посідало й висвітлення партизансько–повстанської
боротьби в Україні, її політичної спрямованості,
спроб різноманітних партій, організацій, державних
структур використати у своїх цілях. В основному цими
питаннями займалися на еміграції.
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Метою даної роботи є комплексно висвітлити дослі
дження діяльності УППШ в українській історіографії
міжвоєнного періоду.
Аналізуючи історіографічного огляду даної проб
леми, варто визначити поняття терміну «партизансько–
повстанський рух», формування та керування яким мав
здійснювати і почасти здійснював УППШ. У сучасній
військово–теоретичній думці під даним поняттям
розуміють одну з форм боротьби проти іноземних
загарбників, яка ведеться на території контрольованій
ворогом методами і способами, що відрізняються від дій
регулярних військ [1, с. 15].
Оскільки в назві УППШ містилося два терміни
«партизанський» та «повстанський», треба відзначити,
що хоча ці поняття і близькі між собою, але не є
тотожними. Під партизанами прийнято вважати
«осіб, які добровільно воюють у складі озброєних
організованих партизанських сил на території, зайнятій
суперником (контрольованій реакційним режимом) за
волю та незалежність своєї батьківщини. Партизани
є комбатантами*, «якщо вони задовольняють такі
вимоги: мають на чолі особу, яка відповідає за своїх
підлеглих; мають відзнаки; відкрито носять зброю;
дотримуються у бойових діях норм міжнародного права,
що застосовуються в період збройних конфліктів»
[2, с. 268]. Що ж до «повстанства», то його еволюція
можлива у двох напрямках: або підпорядкування
законному урядові, який веде боротьбу за повернення
в країну і звільнення її від чужоземної окупації, або
ж переростання у стихійний неконтрольований рух,
який врешті може набрати асоціального спрямування.
Відзначаючи цей бік партизанського руху можна
зробити висновок, що він в даному році міг набрати
антидержавного характеру, а тому еміграційний уряд
УНР, щоб запобігти цьому намагався спрямувати
його в організоване конструктивне русло й заснував
спеціальний орган для його керування – УППШ.
Позаяк проблема даного дослідження безпосередньо
не стосується теорії партизанської боротьби, то й
немає потреби в аналізі спеціальних досліджень, що
висвітлювали б це питання. В той же час у діяльності
УППШ чітко простежувалися спроби реалізації
напрацювань тогочасної військово–теоретичної думки
у галузі підготовки та керування партизансько–
повстанською боротьбою. До них відносилися праці
В. Давидова «Опыт теории партизанского действия»,
генерал–майора
російського
Генерального
штабу
М. Голіцина «О партизанских действиях в больших
размерах, приведенных в правильную систему и
примененных к действиям армий вообще и наших
русских в особенности» (1853 р.), генерал–лейтенанта
Ф. Гершмальна «Партизанская война» (1855 р.),
генерала В. Клембовського «Партизанские действия.
Опыт руководства» (1894 і 1919 рр. видання).
У даній праці пропонується до розгляду період
міжвоєнного двадцятиліття. Його особливість у тому,
що написані у той час роботи, так би мовити, по свіжих
слідах подій, часто самими учасниками. Подекуди
вони частково мають мемуарний відтінок. Однак
у них спостерігається прагнення окреслити певне
коло проблем, які надалі розробляли історики. Серед
них важливе місце посідало й висвітлення парти
зансько–повстанської боротьби в Україні, її політичної
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спрямованості, спроб різноманітних партій, організацій,
державних структур використати у своїх цілях. В основ
ному цими питаннями займалися історики еміграції.
Цей етап історіографії, що стосувалася діяльності
УППШ, настає відразу після остаточної поразки
українських національно–визвольних змагань, падіння
національної державності й еміграції її політичних
та військових лідерів за межі Батьківщини. Відтак
з’являється українська емігрантська історіографія та
радянська. Позаяк дослідження діяльності УППШ,
як установи, що опинилася на вістрі збройного
протистояння уряду УНР і радянської влади, були
ще доволі актуальними з практичного погляду. У
першій половині 20–х рр. ХХ ст. вони знайшли
певне відображення у історіографії обох напрямків.
Характерно, що одними з перших праць, що стосувалися
частково даного питання були статті Л. Троцького,
колишнього голови Реввійськради РРФСР. Це статті
«Украинские уроки» та «Махновщина». У них чільний
діяч більшовицької партії дає характеристику українсь
кого
партизансько–повстанського
руху,
акцентує
увагу на небезпеці, яку він несе для радянської
влади, закликає до його розгрому будь–якою ціною.
Характерною особливістю української радянської
історіографії 20–30–х рр. ХХ ст. була її гостра і непри
миренна ідеологічна спрямованість проти будь–яких
проявів національного руху в Україні. Він розглядався
крізь призму антирадянської підривної діяльності,
спрямованої на реставрацію влади «українських
буржуазних націоналістів», що спираються у своїй
діяльності на підтримку «міжнародного імперіалізму».
Власне їхнім знаряддям, згідно оцінок тогочасних
істориків, виступав і УППШ. Що ж до самого
українського партизансько–повстанського руху, то він
кваліфікувався як «політичний бандитизм», або просто
«бандитизм». Більшість праць даної тематики вийшла
з–під пера активних діячів більшовицької партії та
воєначальників, які керували, або брали безпосередню
участь у боротьбі проти українського повстанського
руху й підпільних організацій. До них належать праці
В. Ауссема – чільного більшовицького військового
діяча в Україні, Р. Ейдемана – командувача військами
внутрішньої служби Південного та Південно–Західного
фронтів, який очолював боротьбу проти національного
повстанського руху, М. Какуріна – колишнього
начальника Штабу УГА, який перейшов на службу до
більшовиків у 1920 р. [3; 4; 5; 6; 7]. Однією з перших
праць, котрі безпосередньо стосуються діяльності
УППШ, була робота Б. Козельського «Шлях зрадництва
і авантур./Петлюрівське повстанство/», у якій подано
характеристику структурної побудови партизансько–
повстанського штабу, його зв’язків з підпіллям в Україні
[8]. У 30–х рр. ХХ ст. із остаточним утвердженням в
СРСР тоталітарного режиму дослідження антирадянсь
кого підпілля в Україні фактично припиняється. Самі
згадки про нього у наукових працях, по суті, зводилися
до шаблонних ярликів. Його безапеляційно називали
«буржуазно–націоналістичним,
контрреволюційним,
антинародним». Таким чином, радянська історіографія
міжвоєнного періоду спеціально не розглядала проблеми
пов’язаної з висвітленням ролі УППШ у організації
антирадянського підпілля та партизансько–повстансь
кого руху в Україні. Вони розглядалися у контексті
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досліджень історії боротьби за встановлення радянської
влади в Україні.
Набагато вагомішим у дослідженні завершального
етапу визвольних змагань 1917–1921 рр. був доробок
української еміграційної історіографії міжвоєнного
двадцятиліття. Авторами досліджень були передусім
представники політичної та військової еміграції.
Провідний мотив їхніх праць – прагнення з’ясувати
причини поразки збройної боротьби за незалежність
України, вказати на її уроки. Важливу роль у
розробці даної тематики відіграли наукові інституції,
навколо яких зосереджувалися українські історики:
Товариство бувших вояків Армії УНР, яке з 1927 р. до
початку Другої світової війни містилося у Франції,
а після її закінчення реорганізувалося в Український
військово–історичний інститут у Канаді; Українське
військово–історичне товариство, що існувало в
Польщі впродовж 1925–1939 рр. Останнє випускало
збірник «За державність. Матеріали до історії Війська
Українського», у якому друкувалися документи, наукові
розвідки та мемуарна література, що стосувалася і
діяльності УППШ та його підготовки Другого Зимового
походу Армії УНР. Цікаві дослідження, документи та
матеріали публікувалися на сторінках українського
військового журналу «Табор», який виходив завдяки
старанням Українського військового товариства спочатку
в Тарнові, а з 1923 по 1939 рр. – в Парижі. Це ж можна
сказати і про журнал військово–громадської думки
«Гуртуймося», що видавався у Празі з 1928 по 1938 рр.
Військово–історичну тематику розробляли Український
Науковий Інститут у Варшаві, бібліотека ім. С. Петлюри
в Парижі. У 1933 р. вийшов у світ спеціальний випуск
збірника «За державність» цілком присвячений
діяльності УППШ [9].
Звичайно їх інформативність у порівнянні з ра
дянськими дослідженнями цього часу набагато вища.
Тут містяться надзвичайно цікаві факти з історії
становлення та розвитку УППШ, його ролі у підготовці
антибільшовицького повстання в Україні. Власне у
міжвоєнне двадцятиліття в українській емігрантській
історіографії закладаються основні тенденції щодо
оцінювання ролі УППШ у підготовці та проведенні
Листопадового рейду 1921 р. в Україну. Частина
дослідників, переважно тих хто був безпосередньо
причетним до нього, розглядає рейд як свідчення
послідовності
та
безкомпромісності
державного
керівництва УНР у боротьбі за звільнення країни від
більшовицької окупації і виправдовує жертви, які
були принесені в ім’я визволення Батьківщини [10].
Натомість інші автори намагаються шукати винних
у трагедії, що сталася 21 листопада під Базаром.
Переважно це дослідники, котрі були опозиційно
налаштовані до уряду УНР. Свідченням цього
стала безпрецедентна дискусія, що вибухнула після
загадкового вбивства помічника начальника УППШ пол
ковника Ю. Отмарштейна у 1922 р. [11]. Серед робіт,
що стосуються даної проблематики, зовсім мало про
самого начальника Штабу генерала Ю. Тютюнника. Тут
можна назвати хіба що працю М. Середи [12, с. 15–17].
Коротку характеристику його діяльності дає і прем’єр–
міністр уряду УНР І. Мазепа [13].
Окреме місце займає праця самого начальника
УППШ Ю. Тютюнника «З поляками проти Вкраїни»,
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написана ним після повернення в радянську Україну у
1923 р. [15]. За характером вона близька до мемуарів.
Однак робота містить багатий фактичний, а почасти
й документальний матеріал, відомий лише самому
Ю. Тютюннику. Праця відзначається тенденційністю,
бо була написана на замовлення радянських властей з
пропагандистською метою – остаточно розкласти все
ще існуючі рештки національного підпілля в Україні,
а також деморалізувати уенерівське еміграційне керів
ництво. Книга повна нападок на уряд УНР, С. Петлюру
та його діяльність. Незважаючи на детальну інформацію
про утворення, структуру та діяльність УППШ, яку дає
Ю. Тютюнник, вона однозначно негативна.
Висновки. Аналіз історіографії та археографічних
джерел дає змогу стверджувати, що діяльність Українсь
кого Партизансько–Повстанського Штабу посідала
важливе місце у боротьбі уенерівських емігрантських
військово–політичних кіл за відновлення суверенітету
України. На завершальному етапі збройних змагань
УППШ став центральною установою, котра взяла на
себе функції координування партизансько–повстанського
руху в Україні, а й певним чином за умови успішного
його проведення зародка цивільної державної адміністрації.
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Highlighting of the activity of Ukrainian Partisan–Insurgency
Staff in the interior period (historiographic aspect)
The second winter campaign of the UNR Army in 1921, became the final and
tragic end of the liberation struggle of the Ukrainian people for the independence of
1917–1921. In fact it marked not only the end of the whole era in the history of armed
struggle, but also initiated a new phase in its continuation, based on a deep rethinking
of the concept of further struggle for Ukraine’s independence.
Analyzing the research of the UTRP activity in Ukrainian historiography of the
interwar period, it should be borne in mind that, due to a number of socio–political,
ideological, theoretical and historical factors, it was often engrossed in character,
since it was formed by the efforts of two opposing research camps. One of them was
represented by historians who clearly focused on the state conception of the national
liberation struggle of the Ukrainian people in the period 1917–1921; Another was
represented by historians who worked in the Soviet regime and focused on his
apologetics, fought and condemned everything that did not fit into the framework of
ideologised science.
Keywords: historiography, Ukrainian Partisan–Insurgency Staff, independence,
national–liberation struggle, emigration.
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Конститутивність феміністичних ідей
в українському національно–культурному бутті
першої третини ХХ століття
Аналізуються положення феміністичних ідей Лесі Українки, які свідчать
про поглиблене переосмислення феміністичного руху, що проявляється у
єдності широкого соціокультурного та індивідуально–особистісного підходу.
Гідна українська жінка – жінка національно свідома, особистісність її буття
життєво возз’єднує минуле, сучасне і майбутнє; і отже дана особистість
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викликає довір’я, що особливо значуще для особистісного буття: довіряти –
значить покладати відповідальність і за існуючу дійсність і водночас – за
майбуття. Українські феміністки кінця ХІХ – початку ХХ ст. – особистості
високої освіти, інтелектуальної культури та душевності, які глибоко розуміли
можливості й потреби розвитку української людини, зокрема, української
жінки. Особистісність життєвого вибору жінки зреалізовується у повноті
буття жіночності, зокрема, і як способу протистояння деструктивним
негативним впливам і культури традиційної, і новітніх жіночофобних рецидивів.
Але ж, статус дійсно розвиненого, життєбуттійнісного феміністичного руху
та феміністичних ідей в Україні, як і його потенційні можливості розвитку
подальшого, демонструвалися лише завдяки їх глибокій ідейно–національній
закоріненості ідей фемінізму.
Ключові слова: жінка, жіночність, фемінізм, гендер, жіноче питання,
жіноча культура.
Не осягнений ідеал не знає перестаріння.
Не здійснена ідея знає тільки одну межу в часі:
своє сповнення
Ірина Вільде

Історичний досвід свідчить, що феміністичні ідеї
формуються та функціонують у процесах суспільного,
національно–культурного розвитку, коли в контексті
перших також актуалізуються й нові тенденції та
завдання других, демонструючи, зрештою, глибинні
взаємозініціювання. Бо людина, як суб’єкт соціальний,
громадянського поступу й творець культури, своєю
працею та призначенням, спроможна розширювати
умови свободи, створювати новий світ, збагачувати
особистісний статус у нових формах активності
й творчості. Феміністичні рухи – це відповідь на
онтологічні потреби її життєздійснення в умовах
інтенсивного культурного, національного поступу, коли
можуть і повинні вивільнюватись людські творчо–
самотворчі якості, коли, як людина, в ідеалі необме
жувано повинні проявляти себе і чоловік, і жінка. І
коли, отже, актуалізується новий образ особистості, й
покликаної долати застарілі стереотипи світорозуміння
та світовідношення, оволодівати новими світоглядовими
поняттями, суспільно–громадськими цінностями, син
тезованими відповідною життєвою позицією [15].
Національно–ідейні пріоритети не можуть і не
повинні ігнорувати цінності й ідеали індивідуально–
особистісного, приватного життя людини. Аж до
«автономії в сфері контролю за тілом і сексом, і тим, як
вона сприяє відвертій публічній дискусії про життєво
важливі для роду та статі проблеми на кшталт СНІДу»
[5, с. 84]. Важко при цьому не погодитись, що подібні
процеси й тенденції є «добрими показниками …
наповнення нації громадянським суспільством» [5,
с. 84]. Від самого його зародження фемінізм покликаний
був істотно сприяти зміцненню, урізноманітненню гро
мадянських цінностей, громадянської культури українсь
кого суспільства, формувати завдяки все активнішим,
відкритим публічним обговоренням жіночого питання
прогресивної
громадянської
свідомості,
взагалі
почуття громадянськості української людини. Сучасна
переоцінка ролі жінки як в суспільних, культуротворчих
процесах, так і, закономірно, у сфері повсякденно–
побутовій, спрямована, у кінцевому рахунку, на
поглиблення розуміння перспективності її життєбуття.
Зманіфестування жіночого питання прав, рівності та
рівноцінності жінки було й залишається разом з тим
також увиразненням нового гуманістичного розуміння
національно–культурних цінностей, морально–етичних
ідеалів, які, вочевидь, формувалися та зміцнювалися
в неповторних, унікальних умовах етнокультурного
поступу спільноти, повсякденної культури міжлюдського
спілкування, в атмосфері якої чоловічі та жіночі
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цінності й норми формували тканину повсякденного
світу української людини. Своєрідною формою його
«відтворення» можуть і повинні також розглядатися
феміністичні ідеї, функціонуючи як чинники наповнених
нових смислом поновлюючих зав’язків буття націо
нальної спільноти та громадянського суспільства –
форми зміцнення статусу людини як «родової істоти»
із доконечно життєвими для неї етнокультурою,
природою та історією. «Питання про рід також
позбавляє націю одержимости державою і переводить
її в сферу суспільної діяльности, де проходить щоденне
життя» [5, с. 84]. «Аналізуючи породження націй, ми
зможемо, певно, витворити складніший її образ, у
якому стануть помітнішими внутрішні суперечності й
обмеження. Це дало б нам змогу поінформованіше й
осмисленіше вибирати. У цьому сенсі доля наповненого
громадянським
суспільством
націоналізму
може
залежати від зрозуміння минулого, в якому суб’єкти
завжди відповідальні, хоч і не вільні, як нагадує нам
феміністична теорія» [5, с. 84–85]. Тому продукування
феміністичних ідей, феміністична діяльність, зокрема,
спрямовані на вирішення питань жіночого буття, та
його змістовне утвердження, відзначені критичним
потенціалом.
Український феміністичний рух першої третини
ХХ ст. був представлений різними ідеями. Жіноче
питання, визначення та вирішення завдань жіночої
емансипації – це проблеми суспільства в цілому.
По великому рахунку, при цьому йшлося також про
переосмислення, наближення розуміння людської
природи, питань змістовності, гуманістичної спрямо
ваності, відкритості людського буття, вивільнення від
негуманних стереотипів та пережитків; про необхідність
переосмислення глибинних відмінностей людських
проявів жіночого буття, про важливість переходу від
поверхневих його сприймань та фундованих переважно
на цій підставі взаємовідносина «чоловік – жінка» –
до більш глибоких, істотно значущих для жіночого
буття екзистенціалів, людського життєбуття як такого.
Докорінним трансформаціям повинні підпадати важли
віші онтологічні чинники світу людського, дійова роль
життєвих позицій. Лейтмотивом феміністичних ідей
в Україні в зазначений період міг би бути заклик жінок
до чоловіків, до маскулінізованої суспільної свідо
мості, лаконічно зформульований героїнею оповідання
«Розмова» Лесі Українки: «Не думайте ви завжди
тільки про себе!». Бо ж і в ситуаціях, як на перший
погляд, власне турботи про жінку, та, отже, до певної
міри, самоігнорування, чоловік демонструючи важливу
для жінки пожертву, нею хизується. Тому актриса,
героїня оповідання, і наголошує: «Ви дбаєте про мене,
а себе занедбуєте, ви глядите мене, приносите мені
невідплатні пожертви…, але думаєте ви тільки про
себе, про мене ви не думаєте нічого» [11, с. 258]. У
відповідь на репліку чоловіка, що він, буцімто, «більш,
ніж думає» про неї, вона заперечує: «Се може бути… Се
навіть так і єсть, але ж таки не думаєте про мене і не
розумієте мене, а мені се сумно. Мене ніхто не розуміє,
і се не тим, ніби я якась загадкова, незрозуміла натура.
Ні, мене було б зовсім легко зрозуміти, треба було б
тільки трошечки подумати і ще менше – пізнати, але
се, видно, нікому не цікаво» [11, с. 258]. Маніфестація
феміністичних ідей, діяльність з вирішення жіночого
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питання можуть і повинні розглядатися вже в ролі форм
вивільнення жінки – «розгортаючись» як поступове
поширення нових підходів і цінностей у суспільстві,
як «пропедевтичні» прояви нових вимог у суспільній
свідомості з її підготовки до нового сприйняття жінки як
особистості, жіночих цінностей і буття, отже, зрештою,
і зініційовуючи її звільнення із «в’язниці» негуманних,
недемократичних, недостойних людини відносин та
образу життя. Завдяки феміністичній діяльності та
ідеям у суспільній свідомості поступово набували
права громадянства вільні від застарілих стереотипів
орієнтири міжлюдських відносин, формувався новий
образ людини, яка глибше усвідомлює значущість
цінностей жіночого буття, особистісного статусу жінки
та відповідного ставлення до дійсності, вимоги жити
повнотою своїх життєпроявів.
Особистісно вільною утверджується жінка індиві
дуально «викінчена» – як любляча, на чому, зокрема,
наголошує героїня оповідання О. Кобилянської «Valse
melancoligue»: «Є рід любові в жінок, на якій мужчина
ніколи не розуміється. Вона для нього заширока, щоби
розумівся в ній. Таку широку любов, що мала мене
вповні розвинути, ні, розцвісти мала мене, віддала я
йому. Не від сьогодні до завтра, лиш назавсігди» [6,
с. 118]. Подібна любов жінки до чоловіка – онтологічно
виправдана як синтезуючий чинник людського буття.
Адже, за виразом героїні оповідання Лесі Українки
«Розмова»: «Жінки якось краще вміють задержувати
поезію свого почуття серед життьової прози, ніж
чоловіки» [11, с. 262]. Це – високе почуття любові усій
визначеній його внутрішньою природою небуденності,
піднесеності. Володіти почуттям любові – демонст
рувати високі моральні якості. І почуття любові до
жінки може і повинно трансформувати внутрішній світ
чоловіка, дозволяє побачити, зрозуміти реальні процеси
і явища у наближенні до їх глибинної сутності, сприяє
розвиткові їх вільного, неупередженого осмислення та
поглибленню самопізнання [Див. напр.: 18]. «Зберігати
вірність» – імператив вільного особистісного життє
здійснення, але, як особистісна якість, він проявляється
також в інших ракурсах життєпроявів. Зберігати
вірність – шляхетна риса «максималістів», коли вищим
людським смислом її наповнює любов до жінки.
І. Я. Франко закликає: «Розігравши всі сумніви й муку, /
Ти цілим мене мужем зроби, / Щоб з тобою я жив рука в
руку / Для добра, для людей, для борьби» [17, с. 127].
Щирість, взаємоповага, сердечність та відкритість, на
переконання Лесі Українки, мають визначати атмосферу
спілкування чоловіка і жінки. Ці особистісні душевні
якості є показниками розвиненості не тільки (і навіть не
скільки) власне розумової, скільки інтелектуально–
вольової, індивідуально–особистісних проявів. Подібні
вимоги не можуть не бути наскрізними, враховуючи
складність людського життя. «… Життя кожної людини
складається з моментів, часто суперечливих між собою,
треба тільки, щоб твоя дружина розуміла і поважала усі
ті моменти» [8, с. 234]. Любов, щирість, відданість,
жертовність – визначальні для відносин між чоловіком і
жінкою, ідеалом для цих відносин був «вік Лицарства».
«У дитячі любі роки, / Коли так душа бажала /
Незвичайного, дивного, / Я любила вік лицарства» [16,
с. 12–129]. Епоха лицарства для Лесі Українки –
особливо зрозуміла і прийнятна [див.: 4]. На своїх
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почуттях до цієї епохи вона неодноразово наголошувала,
а її принципи та ідеї чітко прослідковуються у її тво
рах. Адже, за виразом О. Кульчицького, з лицарсько–
козацьким ідеалом пов’язується «підпорядкована ідеалам
честі, волі й віри героїчна форма життя» [7, с. 153; див.
також: 4]. І отже, як «форма життя», воно наскрізне для
«усіх життєвих елементів». Жіночі образи у творчості
Лесі Українки зманіфестовують як риси історичні,
можливості жінки за конкретних умов, але, так би
мовити, і вічні її моральні якості, скажімо, її гідність
[10, с. 19–22]. Істотною ж рисою гідності, завдяки чому
людина спромагається її підтримувати та зміцнювати, є
соціобільність, співпраця і співучасть, прагнення бути
відкритою, щирість і відвертість, намагання формувати
й зміцнювати міжособистісну комунікацію. «Не втрачати
гідності» означає вимогу залишатися гідною в усіх без
винятку зв’язках та відношеннях життєздійснення –
бути гідною індивідуальністю у своїй людській
дійсності, коли її здійснення може й повинно бути
своєрідним «делегуванням» її цілісно людського у
дійсність. Скажімо, в есеї «Ein Brief ins Weite» глибоко
психологічно зображена уявна атмосфера відносин
жінки і чоловіка. Форма звернення жінки до чоловіка, як
звернення «в далечінь», може розглядатись і як абст
рактне зображення їхніх взаємин, і як зорієнтованість до
майбутніх нащадків – як «звернення–бачення» взаємин
нових, змістовних , щирих, відкритих і – завдячливих [9,
с. 154–158]. Сповнені високої моральності й людяності,
вони демонструють життєві позиції як екзистенційні
відповіді на життєві призначення. З одного боку, їхня
зустріч увиразнює унікальні, найвищі в людському
сенсі, можливості індивідуально–особистісних якостей.
З іншого ж боку, стає зрозумілим, що кожна подібна
зустріч потребує також максимальної мобілізації
морально–вольових зусиль, здатності протистояти жит
тєвим негараздам як потенційним розставанням: люди,
як і морські «хвилі, що пливуть деякий час разом, потім
з’являється яка–небудь перешкода, корабель або камінь,
які розлучають хвилі назавжди, вони ніколи більше не
спробують віднайти себе знову, ніщо їх до цього не
спонукає. Так діється і з нами» [9, с. 157]. Життєва
солідарність жінки і чоловіка взаємно необхідна,
буттійнісна, бо ж «корабель життя» «надто сильно
колихається», аби самотньо «утримувати рівновагу»,
тому, зрештою – «в тому немає нічого незвичайного, що
людині, якій паморочиться голова, подають руку…». У
«запаморочливому» житті лише людина «ціла і цілісна»
спромагається встояти, умовою для цього і є зустріч
жінки з чоловіком: вона завжди доленосна в тому
смислі, що, у кінцевому підсумку, і постає як
можливість унікальної піднесеної цілісності людини. На
доказ цього – вже перші дотики рук ніби поновлюють
давно призабуте, але що міцно зберігає пам’ять. «Як
тільки Ви подали мені руку, у мене було таке враження,
ніби ми проходжувалися вже не раз… Ваша рука мені
була кращою опорою, ніж залізні поручні, мені
здавалось, неначе я це давно знала» [9, с. 157].
Взаємини чоловіка і жінки не можуть і не повинні бути
штучними, але що завжди закономірно й превалює у
випадку нехтування цілісною індивідуально–неповтор
ною і безцінною природою людини, коли зосере
джується лише на «банальній вимушеній ввічливості,
яка звичайно характерна взаєминам між мужчинами і
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жінками…», хоча для людини вільної подібна
ввічливість – «ненависна» [9, с. 158]. Поширене у перші
десятиліття ХХ ст. прогресивними українськими
громадськими діячами та представниками творчої
інтелігенції жіноче питання виводило суспільну
свідомість, літературну творчість на нові рівні. Так,
1912 р. у часописі «Жіноче діло» О. Галичанка у статті
«Жіноче питання» зазначала, що за обставин, коли жінка
визволяється від своїх «спеціально жіночих пут» та
активніше «стає чоловіком», «вдираючись в людські
ряди, тим більше зацікавленість це викликає в
суспільній свідомості, зрештою, що самого форму
лювання цього питання. Між тим, наголошується далі,
дане питання може бути сформульовано досить
лаконічно: «Жінка хоче стати і навіть мимо всіх перепон
мусить стати чоловіком» [2, с. 69]. Вона повинна
позбавитися від недовіри невпевненості у собі, у своїх
можливостях, від упродовж тривалого часу штучно
виробленого бачення своєї меншовартості і, зрештою,
«здобути собі право стати рівною мужчині людиною».
Постановка жіночого питання, необхідність його
вирішення розглядається в контексті історичного
поступу – як демонстрація «розбудженої людської
гідності», як «інстинкт самооборони перед дегенера
цією», це – чинники, що спонукають жінок домагатися
рівності із чоловіками працювати фізично та розумово,
взагалі – «усіх людських прав» [2, с. 69]. І напередодні
Першої світової війни, зазначала 1927 р. у часопису
«Жіноча доля» Ів. Блашкевичева, українська жінка була
позбавлена можливості брати участь у громадському
житті. Навіть просвітницькі організації, що діяли на той
час на українських теренах жінок ігнорували,
звертаючись лише до чоловіків. Але, на переконання
авторки, це не могло не мати вкрай негативних
наслідків. Бо з початком війни «не всі діти України
зрозуміли вагу хвилі. Чому? Яке жіноцтво такий нарід.
А темна неосвідомлена жінка–мати не могла виховати
своїх дітей на свідомих членів нашої Батьківщини.
Неосвідомлена мати не могла влити в серце своїх синів і
доньок чувств великої любови, любови до Рідного
Краю» [1, с. 76; підкреслено нами – 14а]. О. Богачевська
у статті «Любов до рідного» 1928 р. наголошувала на
життєвій важливості практичного врахування ролі жінки
як виховательки дітей. Адже, на її переконання, «нам
потрібно майбутніх громадян, … громадян ідейних,
свідомих, і готових до посвяти». Бо ж доля людська
мінлива, тому слід виховувати в молоді тверду волю,
витривалість у досягненні поставленої мети та віру в
свої сили [1, с. 81]. Покликана виховувати українських
патріотів, українська жінка повинна пробуджувати,
поглиблювати любов до рідного краю, шанобливе
ставлення до української минувшини, що, спрямоване на
поєднання нових поколінь українців зі «своєю
лицарською минувшиною» особливо дійово сприятиме
сучасному національному згуртуванню [3]. В українців
«є доволі своєрідної краси: і в співах щебетливої
пташини, і в вишневих садках, і в квітах наших степів
та гір. Маємо і ми свою лицарську минувшину, наших
Гарібальдів і нашу історію, котра живе у наших серцях,
а записана вчинками наших героїв, що дивляться
могилами на своїх нащадків» [1, с. 81–82].
За наявності, безперечно, специфічних відмінностей
в змісті та спрямованості феміністичних рухів та
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ідей європейських країн для українського фемінізму
прикметною була внутрішня, національна спорідненість,
закоріненість українського жіночого питання в
українській дійсності. Що, природно, зініціювало
подальший поступ українського фемінізму, але також
було живильним джерелом формування свідомості
української жінки на усіх наступних історичних етапах.
«Об’єднуючим цементом в програмах жіночого руху
є момент національний, що є невечерпним джерелом
для подальшого розвитку жіночого руху» [14, с. 99].
На переконання З. Мірної: «Об’єднання жіноцтва
національним почуттям таке міцне й незворушне,
засвідчило політичну зрілість української жінки» [14,
с. 99]. Тому, вдаючись до «форми пророчої утопії» [12,
с. 160], Леся Українка в оповіданні «Утопія» зазначає,
що особливості жіночого буття демонструють певну
спорідненість усіх жінок, бо, хоча й роз’єднані між
собою історичним часом, «жінки таки знають одна
одну», спілкуючись подумки, віднаходячи споріднене
у мріях про минуле та майбутнє. «…Друзі мрій завжди
рівні собі, хоч би віки ділили ті мрії одна від одної»
[13, с. 349]. Прагнення жінок, завдяки духовному
спілкуванню, поглиблювати уявлення про життя,
смисложиттєві знання, цей рух «перериває віки, і він
є життєдайним. «… Поживімо вкупі хоч одну годину,
сестро моя, в людськості, може, тоді ми порозуміємось
краще, може, хоч відгадаємо серцем одна в одній і в
наших різних поколіннях те, чого розумом збагнути
не можемо» [13, с. 349–350]. Жіноче спілкування,
артикулює думку Леся Українка, виконує винятково
дійову, вивільнюючу, індивідуально стверджувальну
роль, дозволяючи при–відкривати глибини власного
внутрішнього світу, по–іншому, «рідніше» бачити
самих себе. «Я подала їй руку, й з того часу ми стали
рідні перед самими собою і любо стало нам говорити
одна до одної: «сестро»! [13, с. 350]. Між жіночими
рухами в Україні першої третини ХХ ст. та національно–
визвольними змаганнями, що також активізувалися
в цей час, прослідковується внутрішня взаємодія.
Ідейний розвиток українського фемінізму, діяльність
жіночих рухів в Україні перших десятиліть ХХ ст.
сприяла поступові громадянського життя, появі нових
ідей, цінностей, об’єднань громадянського суспільства,
виходу на нові, сучасні рівні відносин та свідомості.
Рівною мірою і зміцнення жіночих рухів позитивно
відбивалося також на ідейно–національних процесах.
Розвинений феміністичний рух свідчив про зростаючу
зрілість, інтенсивність національно–культурного життя,
про впливовість щодо буття індивідуального форм і
цінностей національно–культурного буття.
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Constitutively of feminist ideas in the Ukrainian national-cultural
life of the first third of the twentieth century
The article analyzes the positions of feminist ideas of Lesya Ukrainka, which
testify to an in–depth rethinking of the women’s movement, which manifests itself
in the unity of a broad socio–cultural and individual–personal approach. A worthy
Ukrainian woman is a nationally conscious woman, the personality of her being vitally
reunites the past, the present and the future; And, consequently, this person causes
trust, especially important for personal being: to trust means to assign responsibility
for the existing reality and at the same time for the future. Ukrainian feminists of the
late XIX – early XX century – the personality of high education, intellectual culture
and sincerity, deeply understood the opportunities and needs of the development of
the Ukrainian person, in particular, the Ukrainian woman. Personality of a woman’s
life choice is realized in the fullness of being of femininity, including as a way to
confront destructive negative influences and culture of traditional, and newest female–
repeated relapses. But, the status of a truly developed, life–based feminist movement
and feminist ideas in Ukraine, as well as its potential for further development, were
demonstrated only because of their deep ideological and national fatigue of the ideas
of feminism.
Keywords: woman, femininity, feminism, gender, women’s issues, women’s
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Український Легіон Самооборони
в боротьбі за українську справу в роки
німецько–радянської війни (1941–1945 рр.)
Розглядається історія та бойовий шлях Українського Легіону Самооборони
в роки радянсько–німецької війни на теренах Волині, з моменту його формування
у вересні 1943 до входження в Українську національну армію в квітні 1945.
Ключові слова: Український Легіон Самооборони, Волинський легіон,
радянсько–німецька війна (1941–1945 рр.), націоналістичне підпілля, історія.

Згадок про це військове формування дуже мало.
Дослідження про Легіон на теренах України з’явились
вже після здобуття незалежності. Одну з перших таких
згадок можемо знайти у 3–му томі Довідника з історії
України. Під редакцією І. З. Підкови та Р. М. Шуста,
де зазначається: «Український легіон самооборони
(Волинський легіон, 31–й батальйон СД) – українське
військове формування у складі німецької армії у роки
Другої світової війни» [4, c. 467].
Серед наукових розвідок слід відзначити працю
Гірняка «Український легіон самооборони. Причинки
до історії» [7, c. 54] спогади колишніх вояків Легіону
В. Городиського [1, c. 2] та О. Лисяка. Заслуговує уваги
також праця колишнього вояка Легіону М. Каркоця–
Вовка «Від Вороніжа до Українського леґіону самообо
рони», видана в 2002 р. у м. Рівне.
Український легіон самооборони (далі УЛС) також
відомий як 31–й батальйон СД і Волинський легіон.
Предтечею підрозділу був повстанський курінь мель
никівця М. Недзведського («Хрона»), який діяв на півдні
Волині (тепер північ Тернопільщини) проти німців та
партизанських з’єднанням С. Ковпака. 6 липня 1943 р.
курінь був роззброєний бандерівцями біля містечка
Вишнівці.
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Волинь у другій половині 1943 р. стала ареною
жорстокої боротьби за виживання між формуваннями
УПА, польськими загонами самооборони, німецькими,
«козачими» російсько–німецькими та червоною «парти
занкою». На жаль противниками стали і українські
націоналістичні формування, які підпорядковувались
ворогуючим гілкам ОУН.
Історія власне Легіону, який щоправда отримав
свою назву значно пізніше, розпочалась із затримання
підрозділом польської допоміжної поліції зв’язкового
на псевдо «Окунь». З огляду на значну кількість
агітаційний та пропагандистських матеріалів ОУН–М,
виявлених у затриманого, поляки передали «Окуня»
до Луцького гестапо. Про цей випадок досить швидко
дізнався один з очільників мельниківців у Луцькому
повіті М. Солтис, котрий відразу ж підкинув в гестапо
листа з погрозою всебічного і всеохоплюючого терору
проти представників німецької влади та Вермахту.
Німці, в особі Луцького СД запропонували перемовини
[7, c. 17].
Повітова нарада, яку скликало керівництво сотні,
прийняла рішення про можливість таких перегово
рів і призначило керівником української делегації
М. Солтиса («Черкаса»). У вересні 1943 р. на одному
з приміських кладовищ Луцька відбулась зустріч
мельниківців і німців. Німецьку сторону представляли
гауптшурмфюрер СС Асмус і шарфюрер СС Раулінг.
Цікаві роздуми самого М. Солтиса про цю зустріч:
«Слухаючи німців легко можна було призабути, що
мається перед собою грізного ворога, з яким ще вчора,
а може подекуди ще й сьогодні, велася мова звуками
кулеметів і малинових пістолетів. Коли б не німецька
мова у розмові, то здавалося б, що перед українською
стороною стоїть здібний політичний пропагандист
противника, а не ворог» [7, c. 19].
Українська сторона погодилась на співпрацю локаль
ного характеру, але висунула ряд умов:
1. Організація сильного військового відділу.
2. Відділ буде діяти на території Волині як парти
занський.
3. Завданнями відділу будуть виключно боротьба
з радянськими партизанами та оборона українського
населення перед польськими озброєними формуваннями.
4. Німецьке командування забезпечує повністю усі
потреби відділу в амуніції, обмундируванні і зброї.
5. Командування відділом здійснюють виключно
українці, німецьке командування не втручається у
внутрішнє життя відділу.
6. Відділ не буде воювати з німцями, якщо і ті не
проводитимуть жодних ексцесів щодо українського
населення регіону та не здійснюватимуть арештів.
7. Німецьке командування звільнить усіх в’язнів –
українців з волинських в’язниць, не враховуючи їх
політичних переконань і належності.
Через декілька днів відбулась чергова зустріч, на
якій німці пристали на пропозиції української сторони.
Через півтора місяці, в листопаді 1943 року,
майбутнє ядро відділу на чолі з «Черкасом» вирушило
в рейд з району Луцька. У складі рейдової групи крім
самого «Черкаса» був колишній старшина армії УНР
полковник В. Герасименко («Тур») та вісім активних
членів ОУН–М. Спочатку група направилась у сторону
м. Дубно, потім перейшла через р. Ікву і 15 листопада
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отаборилась в с. Степанова що на Крем’янеччині. В ході
рейду до групи приєднувались колишні мельниківці
та інші бійці, які з різних причин не хотіли воювати
ні в рядах УПА, ні радянських партизан. 30 листопада
група вийшла до с. Білокриниця, де зупинилась на
відпочинок. 2 грудня сюди прибули 5 вантажівок, а
з ними й наказ про негайне прибуття усієї групи до
м. Луцька. За декілька днів рейдовики повернулись на
територію сучасного Луцького району і були розміщені
в прилуцькому с. Підгайці, де для них німцями були
підготовлені казарми і створена навчальна база. На
наступний день після прибуття вояків до с. Підгайці
в табір відділу прибули німецькі інструктори, а з
ними все ті ж Асмус і Раулінг, яких було призначено
«зв’язковими» між німецьким командуванням і мель
никівцями, а неформально німецькими командирами
загону.
Уже після прибуття в с. Підгайці за раніше встанов
леною домовленістю з німецькою служби безпеки з
в’язниці в м. Крем’янці відпустили українських бранців.
При цьому лише декілька з них приєднались до відділу,
а інші виявились симпатиками УПА, або простими
селянами, які повернулись до своїх домівок. Це
звільнення мало для відділу позитивний ефект: чутка,
що за вимогою українського відділу німці випускають
з тюрем українських в’язнів швидко поширилась по
усій Волині. До с. Підгайці і по одинці, і групами, а
то й цілими загонами почали прибувати добровольці.
Так, наприкінці грудня до с. Підгайці прибула сотня
під командуванням «Жарини», яка покинула службу
в УПА. У складі цієї групи був очільник одного з
найбільших мельниківських партизанських з’єднань
М. Недведський – «Хрін», про якого згадувалось вище.
З’єднання Недведського після важких боїв з німцями
і ковпаківцями влітку 1943 року було оточене загоном
УПА і роззброєне, сам «Хрін» опинився на службі при
штабі групи УПА «Богун», а тепер, при першій же
можливості подався до однодумців. Всю другу половину
грудня бійці відділу під наглядом своїх і німецьких
інструкторів проходили вишкіл.
На той час рейдуючий відділ організаційно скла
дався з трьох бойових і однієї господарської сотні (ко
мандири – сотники «Нечай», М. Карковець, Ю. Макух
та О. Гуня). Загальна кількість бійців складала близько
500 осіб [3, c. 467].
На озброєні відділу були 20 ручних і 2 станкові
кулемети, 2 протитанкові гармати, гвинтівки. Німецькі
представники домагались забезпечення підрозділу
автомобілями (Легіон вважався моторизованим), проте
фактично легіонери мали лише гужовий транспорт [4,
c. 264].
Вже на початку січня 1944 р. деякі чоти приступили
до виконання завдань німецького командування. Так,
чота «Вовка» дістала завдання провести розвідку в
районі с. Цумань, яке на той час фактично залишилось
безлюдним. Виконавши завдання, 6 грудня чота повер
нулась на базу. Два рої під командуванням «Гіркого»
брали участь в каральній операції проти радянських
партизан, в ході якої був розбитий штаб одного з
партизанських загонів.
19 січня 1944 р., на Водохреща, відбулась перша
прилюдна демонстрація співпраці українців і німців.
Одягнуті в новенькі однострої, зі зброєю чоти відділу
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спочатку відбули Божу службу в Свято–Троїцькому
соборі, а потім урочистим маршем пройшли по вулицях
м. Луцька.
Напередодні радянського наступу на Луцьк і
Рівне, в район с. Цумань було направлено сотню під
командуванням «Трактора», а сам відділ 28–29 січня
1944 р. з с. Підгайці передислокували до с. Забороль
Луцького району. Тут з новобранців чота «Вовка» була
реорганізована у сотню чисельністю до 150 чол. Після
взяття радянськими військами Луцька відділ відійшов
до м. Торчин. Сюди пробилось кілька стрільців із сотні
«Трактора», які розповіли про долю свого підрозділу,
що зазнав значних втрат в боях з частинами 13–ї гвар
дійської кавалерійської дивізії (6–й гвардійський
кавалерійський корпус, 13–та армія, 1–й Український
фронт). У районі с. Цумань сотня була розсіяна і неве
ликими групами лісами розійшлась у різні напрямки
(частина вояків сотні «Трактора» приєдналась до Легіону
на Грубешівщині аж на початку березня 1944 р.).
З м. Торчин бійці вирушили у напрямку до Бугу
і невдовзі зупинились в м. Устилузі. У невеликому
волинському містечку вояки «Рейдуючого відділу»
перебували до кінця лютого. Штаб відділу з чотою
охорони розмістився в колишньому будинку поліції.
Перебування Легіону на Володимирщині характери
зувалось досить частими боями з польськими загонами.
Такі бої відбулися в районі польської колонії Корчунки
і в самих околицях м. Устилуг. Під м. Устилуг загинули
чотовий «Граб», ройовий «Терен» і двоє рядових
бійців. Мешканці м. Устилуг за спогадами легіонерів
були вдячні їм за хоч на короткий час надану безпеку
від нападів як поляків і радянських партизан, так і
мародерства зі сторони відступаючих німецьких та
угорських вояків.
Якщо стосунки з поляками бійці вирішували за
допомогою зброї, то проблеми з німецькими солдатами
швидко залагоджували представники від німців Асмус і
Раулінг завдяки ромбу на шинелі з написом «SD».
Під час перебування в м. Устилуг не припинялась
підготовка вояків. Поряд з бойовими виїздами йшли
постійні тренування стрільців і мінометників.
Наприкінці лютого відділ був передислоковаий
на терени Грубещівщини і розміщений в приміщенні
колишньої школи Абверу поблизу с. Морочин.
Тут до вояків приєднались знані старшини армії
УНР серед яких був і колишній командир «Чорних
запорожців», полковник армії УНР П. Г. Дяченко
(«Квітка»), командир легендарного полку «чорношлич
ників» який успішно діяв як проти денікінців так і
проти червоних в часи Першого зимового походу армії
УНР. Був нагороджений Орденом залізного Хреста
УНР, а 23 червня 1920 р. його підвищили до звання
полковника Армії УНР. З початком Другої світової
війни приймав участь в боях проти Червоної армії
в районі Сувалок на Німані, був поранений, проте
разом зі своїм полком пробився до Литви де здався
німецьким військам. Після створення у Кракові
25 червня 1941 року Української генеральної ради
комбатантів під головуванням Михайла Омеляновича–
Павленка (заступники – генерали армії УНР В. Петрів
та А. Кравс) П. Дяченко став членом її воєнно–
наукової та воєнно–історичної ради. 5 липня 1941 року
очолив штаб Української повстанської армії «Поліська
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Січ» отамана Т. Бульби–Боровця. Низька підготовка
бійців відділу і розбіжність політичних поглядів з
Т. Боровцем обумовили відмову від подальшої співпраці
з останнім. У подальшому П. Дяченко співпрацював
з ОУН – як з мельниківцями, так і з бандерівцями,
а також із німцями, зокрема з їхньою Службою без
пеки. Використовуючи службове становище, постачав
українських повстанців вогнепальною зброєю, німець
кими військовими документами, розміщував поранених
у німецьких шпиталях. У березні 1944 р. прибув до
УЛС, у червні став заступником командира і шефом
штабу, а в серпні очолив Легіон.
На Грубешівщині до відділу приєдналась вище
згадана частина сотні «Трактора», яка з боями прор
валась спочатку на Рівне–Дубно–Вербу, а потім на
Львів. Подальший рух підрозділу супроводжувався
боями в районі м. Белз і м. Великі Мости, сутички
відбувалися як з німцями, які і слухати нічого не
хотіли про «Рейдуючий відділ», так і з червоними
партизанів, які дислокувалися в цьому районі. Сюди
ж з Поділля прибув і невеликий відділ, який раніше
підпорядковувався німецькому охоронному батальйону,
під командуванням «Субчика» і «Горобця». У районі
с. Морочин до відділу прийшло чимало місцевої молоді,
замученої постійними нападами «аківців» на українські
села. Однак відбір до частини був суворим і не всім
вдавалось його пройти.
Тут же була організована підстаршинська школа
(Вишкільна сотня), здійснена реорганізація сотень.
Саме тут офіційно назва «Рейдуючий відділ» була
змінена на Український легіон самооборони (УЛС).
Колишній партизанський відділ під керівництвом
досвідчених військових (з П. Дяченком прибули також
колишні старшини УНР сотник Терлиця, хорунжий
Ворон) поступово перетворювався в окрему військову
тактичну одиницю. Були створені гарматний відділ під
командуванням поручника Попівського, мінометну чоту,
Польову жандармерію, та Польовий Суд. Успішно діяла
розвідувальна чота, діяльністю якої негласно керував
обершарфюрер СС Раулінг. До Господарського відділу
долучились польовий шпиталь під орудою доктора
Юргенса та душпастирська служба у складі двох
священиків Української автокефальної православної
церкви отців Паладія та Іова. Всього в Легіоні на той
час налічувалось до 600 вояків.
На Грубешівщині вояки УЛС провели ряд боїв з
місцевими загонами АК, а на початку квітня окремі
підрозділи УЛС разом з німецькими солдатами
атакували відділ УПА, який дислокувався в с. Лудин
нині Володимир–Волинського району.
Значно пізніше, в липні 1945 р. в інформації проводу
ОУН про ситуацію на Холмщині зазначалось: «В
перших днях квітня 1944 р. гореславний легіон разом
з німецькими пограничниками напали на відділ УПА в
с. Лудині Володимирського повіту. В бою зі зрадниками
народу згинуло двоє повстанців, а одного важко ранено.
Пролиттям власної крови «легіон» не задовольняється.
Він за поміччю видаваних летючок, шляхом брехні,
шантажу та провокації провадить підлу розкладову
роботу серед населення Холмщини, рівночасно
очернюючи в ганебний спосіб Українську Повстанчу
Армію. Правда, що в безличній мірі редаговані, вище
згадані летючки, самі ж їх в очах громадян понизили,
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а видана місцевою командою УПА відозва під назвою
«До українців Холмщини!» помогла цілком розкрити
і зкомпромітувати в очах населення це гніздо підлої
збиранини. Свою «любов і відданість Україні»
преславний «легіон» задемонстрував тріумфальним
походом разом з відступаючими німецькими військами в
Німеччину...» [2, арк. 37–44].
У першій половині травня після проведення розвідки
Легіон залишив с. Морочин і с. Дияконів, перейшов
р. Буг і швидким маршем вийшов у район сіл Бубнів,
Бискупичі Шляхецькі (нині с. Соснин Іваничівського
району), м. Іваничі. Передислокація Легіону виконала
завдання німців – активність загонів УПА в цьому
районі різко знизилась. Більше того, у липні 1944 р. до
командування Легіону з проханням зарахувати до його
лав звернувся численний відділ УПА, правда з вимогою
залишитись єдиною бойовою одиницею. На відповідь
командування УЛС, що відділ буде розпорошений
між іншими підрозділами Легіону, бандерівці на такі
умови не пристали, щоправда кілька рядових бійців
добровільно вступили до УЛС. 16 липня у с. Бискупичах
відбувся перший випуск Підстаршинської школи УЛС
з урочистим молебнем і парадом Легіону. Увечері, в
зв’язку з наступом радянських військ Легіон отримав
наказ німецького командування терміново евакуюватись
за р. Буг.
Так закінчилась історія Легіону на українській землі.
З наступом радянських військ в липні 1944 р. УЛС
перейшов на польську територію. Німці намагалися
використати особовий склад легіону у боротьбі з
польськими партизанами, що викликало невдоволення
у частини керівників та вояків батальйону. Восени
1944 р. начальника штабу частини М. Солтиса було
заарештовано німцями і, ймовірно, страчено [6, c. 72].
Під час одного з липневих боїв з підрозділами АК в
районі Красностава загинув штурмбанфюрер СС Асмус,
його замінив майор В. Бігельмаєр.
У жовтні 1944 р. батальйон було переведено до
Моравії. В лютому 1945 р. УЛС було перевезено
залізничним транспортом під м. Марібор, де він розта
шувався в селах Шпільфельд, Обершварц і Унтершварц
[11, c. 89]. Німецьке командування планувало викорис
тати легіонерів у боротьбі з югославськими партизанами
Й. Броз Тіто, організаційно включивши його до складу
дивізії «Галичина».
Однак, коли до Легіону звернулися представники
дивізії, легіонери відмовилися приєднатися до дивізії
через те, що боялися втратити самостійність.
11 березня 1945 р. частина вояків легіону під
проводом хорунжих Р. Кивелюка («Ворона») та
«Коваля» вирішили самочинно перейти на бік парти
занських формувань четників генерала М. Михайловича,
щоб пізніше з їх підтримкою повернутись в Україну.
Але німцям за допомогою дивізійного сотника Л. Мака
рушки вдалося повернути втікачів. Сотник Р. Кивелюк за
звинуваченням у заколоті був розстріляний [8, c. 741].
Зрештою рішенням німецького командування
Легіон був розформований і таки приєднаний до дивізії
«Галичина».
Вояки колишнього Українського легіону самообо
рони в квітні 1945 р. присягнули на вірність Україні
і в складі різних частин Української національної
армії воювали проти наступаючих радянських військ,
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за що чимало з них були нагороджені відзнаками як
німецькими, так і українськими. В цих останніх боях
УНА загинув колишній перший командир Волинського
легіону М. Недзведський, а полковник П. Дяченко
був призначений командиром 2–ї Української Дивізії
Української Національної Армії.
Після капітуляції Німеччини в травні 1945 р. вояки
УНА були інтерновані союзниками.
Досить влучну характеристику діяльності Українсь
кого легіону самооборони в роки Другої світової війни
на сторінках своїх спогадів дав Є. Побігущій–Рен.
«Доля цього волинського Легіону, – згадує колишній
майор Української Національної Армії. – Була доволі
химерна. Спочатку Легіон воював проти німців, потім з
ними спілкував, потім знову хотів вернутися в Україну з
поміччю югославських четників» [11, c. 170].
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Медико–санітарне становище в Україні
у 1944–1946 рр. і міграції населення
Застосовуючи критичний та компаративний методи аналізу
неопублікованих джерел авторка робить спробу встановити реальне
становище, що склалося в медико–санітарній сфері Української РСР на
завершальному етапі Другої світової війни, виявити фактори епідемічної
загрози та з’ясувати, настільки вагомим чинником ризику епідемічної ситуації
була активізація міграції населення, зокрема репатріаційний процес, що охопив
територію республіки у 1944–1945 рр.
Наголошується на прямому зв’язку між посиленням міграційних
процесів унаслідок початку масової репатріації радянських громадян через
територію УРСР і рівнем епідемічної загрози, що фіксувався в республіці.
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Обстоюється думка, що зростання потоку репатріантів у межах України, в
умовах дефіциту матеріальних фондів для відбудови санітарної та медичної
мережі, медикаментів і лікарських кадрів, справило негативний вплив на
поточну санітарно–епідеміологічну ситуацію й відчутно погіршило показники
загального стану здоров’я населення УРСР у 1944–1946 рр.
Ключові слова: Друга світова війна, Україна, медико–санітарне
становище, хвороби, епідемія, тиф, міграція населення, репатріація.

У роки Другої світової війни в Німеччині та
СРСР, не дивлячись на всі заходи з попередження та
недопущення зростання захворюваності, відбулося
різке погіршення санітарно–епідеміологічної ситуації.
Особливо гостро питання боротьби з епідемічними
хворобами постало в розореній війною Українській
РСР після звільнення від нацистських окупантів
і з активізацією міграційних потоків територією
республіки, зокрема з початком процесу репатріації
радянських громадян восени 1944–го – навесні 1945 р.
Очевидна актуальність для влади проблеми
подолання медико–санітарних наслідків війни на
початковому етапі повоєнної відбудови стала чинником,
що зумовив її виділення в предмет спеціального аналізу
фахівців радянської медичної сфери вже у 1942–1946 рр.
[16; 17; 19; 20; 25; 26; 27]. Проте предметом вивчення
для істориків окреслена проблематика стає тільки у
60–80–х рр. ХХ ст. Особливістю радянських історичних
студій проблеми був її аналіз майже виключно в
контексті діяльності партійних органів, ідеологічні
стереотипи, акцентування уваги лише на позитивних
і навпаки замовчування незручних і дратівливих для
влади сюжетів і фактів [13; 18; 19].
З відновленням незалежності наслідки Другої
світової війни для України, зокрема тема медико–
санітарного становища у 1943–1945 рр., досліджуються
вітчизняними вченими вже на нових методологічних
засадах – у річищі соціальної історії та історії
повсякденності. Зокрема, санітарний стан міст УРСР і
медичне забезпечення їх мешканців протягом першого
повоєнного десятиліття аналізує О. Ісайкіна [14]. У
контексті тяжких соціальних наслідків війни та окупації
для сільського населення України розглядає медичну
сферу українського села 1943–1945 рр. О. Перехрест
[24]. Відновлення мережі закладів охорони здоров’я
та поліпшення санітарних умов життя трудівників
села центральних областей України у 1943–1950 рр.
вивчає Т. Терещенко [26]. Важливе місце у вітчизняній
історіографії медико–санітарних наслідків війни з
Німеччиною та їх подолання у повоєнний період
посідають праці І. Перехрест. Цій авторці належить
і перше у вітчизняній історіографії комплексне
дисертаційне дослідження окресленої проблеми [21–23].
Авторка цієї статті на основі критичного й
компаративного аналізу неопублікованих документів
радянського походження з фондів центральних
державних архівів України робить спробу встановити
реальне становище, що склалося в медико–санітарній
сфері Української РСР на завершальному етапі Другої
світової війни, виявити фактори епідемічної загрози
та з’ясувати, настільки вагомим чинником ризику
епідемічної ситуації була активізація міграції населення,
зокрема репатріаційний процес, що охопив територію
республіки у 1944–1945 рр.
Тривалі бойові дії та нацистська окупація спри
чинили серйозні руйнування санітарної та медичної
інфраструктури Української РСР наслідком чого стало
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значне погіршення санітарно–епідемічної ситуації. Ось
як характеризується санітарний стан столиці України
за два місяці після вигнання нацистів у постанові
Повноважної надзвичайної протиепідемічної комісії
УРСР (далі – ПНПЕК УРСР) від 21 січня 1944 р.: «[…]
За час господарювання німецьких загарбників значно
погіршився санітарний стан Києва, зросли інфекційні
захворювання серед населення міста, особливо на
черевний та висипний тифи. У зв’язку з руйнуванням
водогону […] населення міста Києва майже зовсім
позбавлене можливості проходити санітарну обробку.
Переважна більшість садиб забруднена. За відсутності
належного транспорту, браку води, палива та електро
енергії для дезінфекційних станцій […] ліквідація
вогнищ інфекції проводиться зі значними запізненнями
та не повноцінно […]» [1, арк. 1].
Нацистські окупанти перед відступом навмисно
створювали вогнища епідемій. З цією метою в концент
раційних таборах для цивільних осіб і військово
полонених вони розміщували великі маси людей
серед яких були й хворі на тиф чи дизентерію в’язні.
Хворі інфікували здорових. Потім цих осіб залишали
напризволяще, або ж відправляли через лінію фронту на
територію зайняту Червоною армією. В обох випадках
це загрожувало спалахом епідемії та ускладнювало
санітарно–епідемічну ситуацію на щойно визволеній
території. Подібні випадки Народний комісаріат охорони
здоров’я (далі – НКОЗ) УРСР зафіксував навесні 1944 р.
у селах Тарасівці та Лукамівці Цибулівського району
Кіровоградської області [1, арк. 52]. Аби уникнути
розповсюдження епідемії цим шляхом РНК УРСР у
квітні 1944 р. звернувся до командування усіх чотирьох
Українських фронтів та Третього Білоруського фронту з
проханням заборонити розпускати звільнених з таборів
осіб без проходження 15–денного карантину [1, арк. 54].
Офіційна статистика НКОЗ УРСР щодо захворю
ваності на тиф відбиває сезонний характер цього явища.
Порівняно високий рівень епідемічної загрози взимку–
навесні 1944 р. змінюється поступовим зниженням
кількості хворих у літні місяці й знову ж таки різко
зростає в осінньо–зимовий період 1944–1945 рр.
Наприклад, якщо у Харківській області за період із січня
по квітень 1944 р. було зафіксовано 1802 випадки цього
інфекційного захворювання, з травня по серпень на
тиф хворіло 1276 осіб, то лише протягом трьох осінніх
місяців медичні органи зареєстрували 1042 тифозних
хворих [5, арк. 15]. На Полтавщині у січні–квітні
поточного року на тиф захворіло 1904 особи, з травня
по серпень – 1799 громадян, а у вересні–листопаді – 925
осіб [5, арк. 17].
Іншим чинником, що ускладнював епідемічну
ситуацію й загалом справив помітний вплив на
медико–санітарне становище в УРСР після звільнення
її території від нацистських окупантів, стала міграція
населення. У травні 1944 р. чиновники НКОЗ УРСР
зафіксували перші випадки захворюваності на тиф серед
реевакуйованих громадян, які повернулися в Україну з
східних районів СРСР. У вересні–жовтні цього ж року
фіксувалися спалахи епідемії тифу серед мобілізованих
на підприємства Дніпропетровської області трудових
мігрантів [2, арк. 97–98].
Особливою складністю відрізнялася епідемічна
ситуація у традиційно транзитній Вінницькій області.
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Потік мігрантів через вузлові залізничні станції на її
території неминуче підвищував рівень захворюваності,
зокрема й на тиф. Якщо протягом січня–квітня 1944 р.
в регіоні зафіксували 1942 випадки цієї хвороби, то
протягом травня–серпня на тиф захворіло вже 3430 осіб,
а за три осінні місяці 1944 р. – 1205 осіб [5, арк. 18].
Одним із перших конкретних заходів влади, спря
мованих на мінімізацію розповсюдження інфекційних
захворювань мігрантами, які пересувалися залізничним
транспортом у межах УРСР, стала організація на
вузлових станціях основних залізничних шляхів
республіки контрольно–обсерваційних пунктів (КОП).
Завданням останніх було проведення санітарної
обробки, карантину та ізоляції осіб щодо яких існували
підозри в їх інфікуванні, виявлення інфекційних хворих
і передача їх для лікування до місцевих стаціонарних
лікарень. Кожен такий обсерваційний пункт мав до
40 осіб медичного, санітарного та обслуговуючого
персоналу, приміщення для карантину, здатні вмістити
500 осіб, ізолятор на 50 ліжок, амбулаторію, санітарний
перепускник і дезінсекційну камеру. Перші десять
контрольно–обсерваційних пунктів у червні 1944 р.
організували на залізничних станціях у Коростені,
Шепетівці, Проскурові, Балті, Козятині, Василькові,
П’ятихатках, Дебальцевому та Бахмачі. [1, арк. 91–95].
Проте зі зростанням міграційного потоку й посиленням
транзитного навантаження на залізничний транспорт
восени 1944–го робота КОПів викликала незадоволення
республіканського керівництва. Наприклад, у листопаді
нарікання на свою адресу отримав начальник сані
тарного відділу Південно–західної залізниці, котрий не
забезпечив зняття з потягів тифозних хворих і хворих
з високою температурою [2, арк. 102]. За даними
НКОЗ УРСР навіть у січні 1945 р. більшість КОПів на
залізниці не мали належно обладнаних ізоляторів [4,
арк. 65].
Показовою щодо вагомості впливу погодно–кліма
тичного та міграційного чинників на рівень епідемічної
загрози виглядала ситуація в Одесі. Чи не найменший
в УРСР рівень захворюваності на тиф (у вересні–
листопаді 1944 р. захворіло 228 громадян, а у грудні –
331 особа) тут доповнювався абсолютною перевагою
мігрантів серед хворих. Наприклад, із зафіксованих у
жовтні 1944 р. 48 випадків захворювання на висипний
тиф в Одесі 40 припадало на мігрантів, яких було
знято з потягів та ушпиталено. Із 150 хворих на тиф
зафіксованих в Одесі у листопаді 1944 р. 109 осіб були
мігрантами або ж належали до категорії безхатченків і
безпритульних [5, арк. 72].
Детальний аналіз звітних даних НКОЗ УРСР щодо
захворюваності на тиф восени–взимку 1944–1945 рр.
свідчить, що основними групами ризику були безпри
тульні, трудові мігранти, реевакуйовані та репатріанти.
Саме збільшенням потоку робочої сили на підприємства
Донбасу чиновники наркомату пояснювали різке
зростання чисельності хворих на тиф у Сталінській
області. У вересні 1944 р. в Дніпропетровську понад
60% зафіксованих хворих на тиф становили трудові
мігранти, які були носіями вірусу на стадії інкубації.
Тоді ж у Дніпродзержинську фіксувалися спалахи захво
рюваності на тиф серед робітників із Поволжя. Серед
осіб, які хворіли на зворотній тиф у Харкові восени–
взимку 1944 р. близько 74% становили безпритульні
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та мігранти [5, арк. 68–71]. У грудні 1944 р. голова
Полтавського облвиконкому доповідав у Київ про те,
що в містах його регіону на тиф хворіють в основному
приїжджі та особи, які повернулися з відряджень. Як
приклад чиновник навів родину із восьми осіб, які
прибули з Смоленська і всі виявилися інфіковані тифом
[4, арк. 12].
На початку 1945 р. особливо складною епідемічна
ситуація була в Кам’янець–Подільській, Вінницькій
та Київській областях, що в цей період прийняли на
себе не лише потік репатріантів, але й забезпечували
транзит військовослужбовців, мобілізованих робітників,
осіб реевакуйованих зі східних районів СРСР. Так,
у грудні 1944 р. до медичних установ Вінницької
області потрапило 1396 хворих на тиф. У січні 1945 р.
чисельність епідемічних хворих склала 566, а за перші
дві декади лютого – 705 осіб [5, арк. 112]. У Кам’янець–
Подільській області в грудні 1944–го на тиф хворіли
762 особи, у січні 1945–го – 882, а за 20 днів лютого
1945 р. – 789 осіб [5, арк. 116]. Київська область також
вирізнялася високими показниками захворюваності
на тиф. Тут у грудні 1944 р. зафіксували 1284 випадки
цієї хвороби. У січні 1945 р. на Київщині хворіло на
тиф 1186 громадян. Проте внаслідок вжитих владою
термінових протиепідемічних заходів у лютому 1945 р.
кількість тифозних хворих по області зменшилася до
474–х осіб [5, арк. 113].
Різке зростання захворюваності на тиф у грудні
1944 р. – січні 1945 р., зокрема на Вінниччині, ми
схильні пов’язувати з короткотерміновим але значним
збільшенням потоку репатріантів із прикордонних
перевірочно–фільтраційних пунктів (ПФП), які рухалися
залізницею через вузлові станції Вінниця, Жмеринка,
Козятин та Могилів–Подільський. Тут із потягів регу
лярно знімали по 10–15 осіб хворих на тиф. У лютому
1945 р. у Вінниці з потягів зняли 52, а в Жмеринці –
31 хворого. Тільки в обласному центрі число тифозних
хворих склало понад 700 осіб [5, арк. 89–90, 112].
За оцінками НКОЗ УРСР у січні 1945 р. захворю
ваність на тиф набула в республіці епідемічного
характеру. Серед головних чинників, що сприяли
розвитку епідемії керівник відомства називав міграцію
населення та недостатню роботу залізниці з санітарної
обробки великих мас людей. Тут є характерним
приклад Харківщини, де у листопаді 1944 р. 32%
тифозних хворих прибули в регіон вже інфікованими.
По Ворошиловградській області таких інфікованих
і хворих нарахували 45%, по Сталінській – 35%, у
Дніпропетровській – 28%. У Біляєвському районі
Одещини зафіксували 72 випадки захворювання на тиф
серед мобілізованих із Північної Буковини. Прогно
зуючи розвиток епідемічної ситуації керівник НКОЗ
УРСР стверджував, що з настанням теплої пори та
посиленням міграційного потоку громадян навесні
1945 р. загроза епідемічних спалахів зберігатиметься [4,
арк. 60–63].
Не менш гострою для медичної сфери УРСР
виглядала й кадрова проблема. Тривала війна і
відновлювані медичні установи республіки потребували
дипломованих лікарів, фельдшерів і медичних сестер.
Показовою тут є ситуація в західноукраїнських областях.
Наприклад, за даними НКОЗ УРСР станом на 1 грудня
1944 р. лікарняні заклади Львівщини потребували
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585 дипломованих лікарів, а натомість область мала
426 фахівців. При цьому 117 лікарів і 137 фельдшерів
і медичних сестер було направлено в регіон восени
1944 р. Тільки 18 із 36–ти сільських медичних дільниць
області працювали, і лише 8 із них мали лікарів, а в
інших амбулаторіях працювали фельдшери. Із 228–ми
лікарських посад, яких потребували медичні заклади
Волинської області 112 були вакантними. Протягом
1944 р. НКОЗ УРСР на роботу в область направив
55 лікарів і 207 середніх медичних працівників. Із
302–х лікарів, що їх потребувала Дрогобицька область
у лікарнях і мед амбулаторіях працювало 146 осіб. І
це при тому, що після звільнення регіону від нацистів
сюди на роботу направили 70 лікарів, 197 фельдшерів
і медичних сестер. На Станіславщині з потрібних
324–х лікарів у медичних установах працювали лише
140 осіб. У 1944 р. уряд направив на роботу в область
99 лікарів і 177 осіб середнього медперсоналу. Так само
близько 50% складав некомплект лікарів у медичних
закладах Тернопільської та Рівненської областей. Трохи
кращою ситуація з кадрами медичних установ була
у Чернівецькій області, де із 358 потрібних лікарів у
наявності було 255 фахівців [4, арк. 1–8].
Зростання рівня епідемічної захворюваності в
Українській РСР восени–взимку 1944–1945 рр. співпало
з початком процесу репатріації громадян, які в роки
війни з різних причин опинилися поза межами батьків
щини. За даними НКВС УРСР від вересня 1944 р. до
1 січня 1945 р. сімома перевірочно–фільтраційним
пунктами, що дислокувалися на державному кордоні
СРСР у межах західних і південно–західних областей
республіки, було прийнято, профільтровано й направ
лено до місць проживання 11822 особи [9, арк. 16].
Наприклад, тільки протягом одного місяця – у червні
1945 р. – на ПФП м. Рава–Руська, Львівської області
під час медичного обстеження контингенту репатріантів
було виявлено 105 хворих, зокрема 85 осіб хворіли на
різні інфекційні захворювання – кір, тиф, скарлатину,
грип тощо[7, арк. 93].
Ускладненню епідемічної ситуації часто потурала
й незадовільна робота відповідальних за перевезення
репатріантів цивільних і військових служб. Для
прикладу наведемо вражаючий, але далеко не пооди
нокий факт. 12 березня 1945 р. із польського Ченстохова
на схід у напрямку Києва та Одеси транзитом через
Люблін, Холм, Здолбунів, Тернопіль, Підволочиськ і
Гречани вирушив ешелон із 34 вагонів з 1800 репат
ріантами. Діставшись станції Гречани половина цього
транспорту (1100 осіб із медичним працівником та
вагоном–ізолятором) була відправлена до Одеси.
Решта 700 пасажирів цього ешелону в 17 вагонах без
будь–якого медичного обслуговування були знову
повернуті на захід – для проходження перевірки та
фільтрації на ПФП НКВС у Мостиську Львівської
області. Поки ешелон рухався до станції призначення,
через надзвичайну тісноту та скупченість у вагонах
спалахнула епідемія кору, що забрала життя шістнадцяти
дітей [8, арк. 130–131].
Із посиленням потоку репатріантів влітку–восени
1945 р. рівень епідемічної загрози відчутно зріс. Цю
нашу думку підтверджує відповідна статистика органів
репатріації УРСР. Наприклад, через збірно–пересильний
пункт №309 НКО СРСР, що дислокувався у Волковиську
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(Білоруська РСР), за період з середини липня 1945 р.
до третьої декади січня 1946 р. пройшло понад
90 000 репатріантів. При цьому, медичною службою ЗПП
було амбулаторно обстежено 13 259 хворих. 1386 осіб,
щодо яких існували підозри в їхній інфікованості
епідемічними хворобами, помістили в ізолятор. Із
загальної кількості хворих було виявлено: 131 особа
тифозних (14 із них померли), 89 дизентерійних,
10 осіб хворих на кір, 6 – на дифтерію та 3 хворих на
скарлатину. 77 репатріантів було госпіталізовано з
венеричними захворюваннями [12, арк. 33]. Медичними
службами ЗПП НКО СРСР №№ 310 та 313 (м. Брест,
Білоруська РСР) за період з 1 червня по 1 грудня
1945 р. було амбулаторно обстежено 15 000 осіб. В
результаті обстеження виявлено: 1023 репатріанти, які
хворіли венеричними захворюваннями, 73 хворих на
черевний та висипний форми тифу, а також 15 осіб
дизентерійних хворих. Цікаво, що така значна кількість
венеричних хворих була виявлена в брестських ЗПП
тільки у жовтні–листопаді 1945 р., коли сюди прибула
спеціальна бригада лікарів–венерологів із Москви.
Доповідаючи про цей факт до Києва уповноважена РНК
УРСР і ЦК КП(б)У по Брестському прикордонному
збірному пункту М. В. Крижицька висловила
небезпідставне припущення, що до прибуття цієї
бригади не була виключена можливість повернення на
територію УРСР деякої кількості венеричних хворих
[6, арк. 56]. Інший приклад. У липні–вересні 1945 р. на
прикордонних збірно–пересильних пунктах Львівського
військового округу медичне обстеження дозволило
виявити: 289 репатріантів, які захворіли на тиф, 171–го
дизентерійного, 421 особу хвору на туберкульоз, а також
670 венеричних хворих [10, арк. 6].
Не дивлячись на організовані у прикордонній зоні
санітарні протиепідемічні заходи частина репатріантів
різними способами й за різних обставин уникали не
лише медичного огляду, але й санітарної обробки та
будучи хворими потрапляли на територію України.
Подібними фактами рясніє звітність обласних прий
мально–розподільчих пунктів (ПРП), що працювали
з репатріантами в регіонах. Наприклад, начальник
ПРП дислокованого на залізничній станції Ясинувата
(Сталінська область) на нараді в РНК УРСР 3 жовтня
1945 р. доповідав, що за період роботи пункту через
нього пройшло 51 314 репатріантів, було виявлено 496
хворих та ушпиталено 25 осіб [3, арк. 71]. Заступник
начальника обласного ПРП, що дислокувався на
залізничній станції Жмеринка 22 квітня 1945 р.
доповідав завідуючому Відділом репатріації РНК
УРСР М. Зозуленку, що «[…] пункт (йдеться про ПФП
НКВС СРСР – Авт.) Рава–Руська направляє людей без
будь–якої санітарної обробки, так 19 квітня 1945 р. до
нас прибули двоє старих 1872–го року народження,
які прямували в Караганду, але до того брудні, що
комахи робили їхній одяг із чорного сіро–білим […]»[8,
арк. 206]. Ще один характерний випадок стався в Одесі.
21 червня 1945 р. сюди з болгарського порту Варна
прибув пароплав «Трансільванія» з репатріантами на
облавку. В ході медичного огляду з’ясувалося, що 70%
прибулих завошені та потребують негайної санітарної
обробки. Також на пароплаві виявили двох хворих на
тиф [9, арк. 88зв]. У цьому випадку спалаху епідемії
перешкодила лише нетривала морська подорож.
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Документальні дані свідчать, що загрозлива дина
міка в ситуації із епідемічною захворюваністю в
Українській РСР зберігалася й надалі. Уряд республіки
намагався адміністративними та організаційними
заходами якось зарадити ситуації. Статистика НКОЗ
УРСР за другу половину 1945–го – травень 1946 р.
показує деяке зниження захворюваності на тиф та
токсичну диспепсію і зростання захворюваності на
дизентерію. Зокрема, якщо у січні–травні 1945 р.
по республіці було зафіксовано 4249 випадків
захворювання на черевний тиф, то за аналогічний період
1946 р. цей показник склав 3814 випадків. Відповідна
статистика захворюваності на дизентерію по УРСР
склала 869 випадків у 1945 р. і 969 – за перші п’ять
місяців 1946–го [11, арк. 104]. Характерно, що серед
причин зменшення загрози епідемії черевного тифу
та захворюваності на токсичну диспепсію у першій
половині 1946 р. чиновники НКОЗ УРСР називали
«[…] зменшення міграції населення (виділення авт.),
покращення специфічних профілактичних заходів,
зокрема збільшення чисельності профілактичних
щеплень серед населення, а також покращення
загального санітарного стану населених пунктів […]»
[11, арк. 105]. Такий висновок підтверджує конкретний
факт – значне скорочення потоку репатріантів через
західний кордон СРСР у межах України в першій
половині 1946 р. Інші факти свідчать про зусилля уряду
республіки в подоланні епідемічної загрози. Станом на
1 червня 1946 р. в УРСР розгорнули 22 857 ліжок для
епідемічних хворих. Показник ушпиталення хворих на
черевний тиф було доведено до 98,7%, на дизентерію –
до 96,6% [11, арк. 105].
Проте й надалі ситуація з епідемічною загрозою
продовжувала залишатися непевною. Два літні місяці
1946–го принесли зростання захворюваності на тиф,
дизентерію та токсичну диспепсію у порівнянні з
цим же періодом 1945 р. Лідерські темпи зростання
епідемічної загрози череневого тифу демонстрували
найбільші міста республіки – Київ, Одеса та Харків, а
першість у захворюваності на дизентерію утримувала
Сталінська область, котра у червні 1946 р. дала 40%
загальнореспубліканського показника цього захворю
вання. Основною ж причиною погіршення епідемічної
ситуації заступник міністра охорони здоров’я УРСР
вважав антисанітарію в умовах скупченості населення
[11, арк. 121–122].
Підводячи підсумки зазначимо, що у завершальний
період Другої світової війни та протягом першого
повоєнного року медико–санітарне становище на
території Української РСР продовжувало залишатися
вкрай складним. Однією із складових цього напруження
стало різке зростання рівня епідемічної захворюваності.
Аналіз джерел засвідчує, що значні руйнування
медичної та санітарної інфраструктури УРСР, гостра
нестача медичного обладнання й ліків, брак лікарських
кадрів, а також активізація міграції населення на
визволеній від окупантів території стали основними
причинами,
що
ускладнювали
медико–санітарну
ситуацію у 1944–1946 рр. Динаміка епідемічної
обстановки в регіонах республіки залежала як від
об’єктивних (кліматичні та погодні умови) так і від
суб’єктивних чинників. Серед останніх – зусилля
влади з відновлення медичної сфери республіки та
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попередження епідемій, а також інтенсивна міграція,
що у досліджуваний період стала активним фактором
дестабілізації епідемічної ситуації.
Основними категоріями мігрантів, які визначали
напруженість епідемічної ситуації були реевакуйовані
громадяни, безпритульні та репатріанти. Від початку
1945 р. саме репатріанти склали основний транзитний
потік територією УРСР. У цьому контексті ми вбачаємо
прямий зв’язок між труднощами з подолання медико–
санітарних наслідків війни в Україні й посиленням
міграційних процесів унаслідок початку масової репат
ріації радянських громадян через територію республіки.
Дані опрацьованих джерел дозволяють стверджувати,
що зростання потоку репатріантів у межах України в
умовах дефіциту матеріальних фондів для відбудови
санітарної та медичної мережі, медикаментів і лікарсь
ких кадрів, неякісної санітарної обробки справило
негативний вплив на поточну санітарно–епідеміологічну
ситуацію та відчутно погіршило показники загального
стану здоров’я населення УРСР наприкінці 1944–го –
у 1946 рр.
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Medical and sanitary situation in Ukraine in 1944–1946
and migration of the population
Using the critical and the comparative methods of analysis of unpublished
sources, the author attempts to show the real situation in the medical sector of the
Ukrainian SSR at the final stage of the Second World War; to identify the factors of
the epidemic threat and to find out that such an important risk factor for the epidemic
situation as the intensification of migration population, in particular – the repatriation
process, which covered the territory of the republic during 1944–1945.
There is a direct link between the intensification of migration processes as a result
of the massive repatriation of Soviet citizens through the territory of the Ukrainian
SSR and the level of the epidemic threat recorded in the republic. It is shown that the
growth of the flow of repatriates within Ukraine, in the face of a shortage of material
resources for the reconstruction of the sanitary and medical network, medicines and
medical personnel, had a negative impact on the current sanitary and epidemiological
situation and significantly deteriorated the indicators of the general state of health of
the population of the USSR during 1944–1946.
Keywords: the Second World War, Ukraine, medical and sanitary situation,
illness, epidemic, typhus, population migration, repatriation.
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«Карикатурні війни» в освітянській пресі УРСР
доби «відлиги» (1953–1964 роки) (Ч.10)
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.
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У березні ж 1961 р. журналіст Ю. Робота надрукував
критичну статтю про організацію системи середньої
освіти у США «Про генералів, картоплю і… школи»,
оздобивши її сатиричним малюнком, який, скоріше
за все, належав перу самого автора. На ньому було
зображено, як двоє дітлахів з портфеликами під лівими
руками намагалися пройти до навчального закладу,
та дорогу їм заступив військовий з трубкою в зубах,
склавши руки на грудях. На задньому плані солдат на
драбині збив із будівлі табличку «Школа», прибиваючи
на її місце надпис «Казарма» [1]. У самій публікації
автор піддавав засудженню факт закриття шкіл у місті
Сент–Агат у штаті Мен, США, що трапився через брак
коштів у скарбниці населеного пункту. Після неврожаю
картоплі фермери не перерахували податки до бюджету
міста, що й спровокувало рішення міськради через
заборгованість у 12 тис. доларів перед учителями
зачинити двері шкіл. Ситуація презентувалася як
жалива. Однак, варто зважити на те, що це містечко
достатньо маленьке в окрузі Арустук штату Мен. Навіть
сьогодні тут проживає всього лише 747 осіб, а у 1960 р.
кілька була трохи більша – 1,137 осіб [2]. Скоріше за
все, у місті тоді була лише 1 школа, бо сьогодні можна
знайти відомості лише про 1 школу з 133 учнями у ній
із 12 учителями персоналу – Wisdom Middle high School
[3]. Це одна з нетипових одночасно середніх і старших
шкіл з навчанням з 7 по 12 класи, з’єднаних через брак
учнів [4]. Зауважимо також, що містечко розташоване
у долині річки Арустук – тоді найбільшому центрі
розведення картоплі у всій Америці [5]. Тому те, що
видавали радянському учителю як парадокс, насправді
було закономірним явищем спонсорування системи
освіти з найпродуктивнішого джерела у регіоні –
картопляних полів. І, з рештою, рішення закрити на
короткий час школи не було катастрофою: на відміну
від СРСР, де дітям доводилося ходити пішки за декілька
кілометрів до школи в сусідні села, система шкільних
автобусів у США легко могла довести школярів із
міста Сент–Агата до шкіл сусідніх населених пунктів.
Де і нині є по 2 навчальних заклади з кількістю дітей
у декілька разів більше, ніж у багатостраждальному
критикованому містечку – Caribou (433 учні), Fort Kent
(299 учнів), Van Buren (235 учнів). Проте, ілюстрація
стосувалася не цього епізоду, а роздумів автора з
приводу асигнувань, що їх вділяли Штати на освіту та
оборону. Той стверджував, що уряд витрачав понад 2/3
бюджету на оборону, у той час як на освіту припадало у
300 разів менше капіталовкладень. Ми вже розвінчували
подібні радянські освітянські байки в одній із
попередніх розвідок, яка описувала карикатуру щодо
системи освіти США у 1960 р. [8]. Тут зупинимося на
іншому факті: у підписі до карикатури американську
освітню політику напряму назвали копіюванням
політики Гітлера по вихованню бездумних солдат.
Навіть наводили цитату одного з філософів з Нью–
Йоркського університету – професора Ван Денхога, який
у той самий час давав цикл лекцій у сусідньому штаті
Вермонт. Науковець начебто заявив, що поширення
освіти серед низько інтелектуальних мас було злом
сучасності. Як Денхог, очевидно, згадується одіозний
американо–голландський соціолог Ernest van den Haag
з Фордхемського Університету у Нью–Йорку. Однак,
на початку 1960–х його праці торкалися освіти лише
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у питаннях сегрегації чорношкірого населення [6, p.
37]. І те, що презентувалося радянському освітянину
як доводи науковця з приводу освіти простих людей,
було викривленими дебатами з іншим науковцем –
професором Кеннетом Кларком у межах дискусії про
можливість спільного навчання дітей з різним кольором
шкіри [7].
Останні два твори унікальні тим, що є передруками
із закордонних видань. Ми залучаємо їх до даного
дослідження з декількох міркувань. Найперше, вони
ілюструють те, яке бачення Заходу «самим собою»
прищеплювали освітянам, серед іншого ж це ілюстрація
найближчої сфери у міжнародному житті студентів
та викладачів педінститутів – освіти, а не військової
політики. У січні 1961 р. М. Жердинівська опублікувала
такі собі дорожні замітки під назвою «Мрії маленької
Жакелін» [9]. Стаття мала за ілюстрацію карикатуру з
французького видання «L’Humanité». Одна біля одної
стояли дві школи – публічна та школа Святого Шарля.
Перша нагадувала розвалений одноповерховий курник
з черепицею, як сипалася з даху, на стінах були видимі
від втраченої цегли, двері з павутиною були широко
розкриті, а у них, як і у брудному вікні, виднілася
лише темрява всередині приміщення. Сама будівля
була підперта дошкою, аби часом не завалитися. І
Жакелік у ковпачку здивовано дивилася то на свою
школу, то на сусідку, яка стояла біля іншої будівлі.
Релігійний освітній заклад був триповерховим, зі
світлими великими вікнами та дверима з хрестом на
них. Викладачка французької мови одного з вишів
УРСР, М. Жердинівська, подорожувала в одному купе
з родиною французького робітника Мішеля Гардьє,
який відпочивав на Кавказі. Донька француза, начебто,
зі сльозами розповіла про свою маленьку народну
початкову школу без спортивного залу, стадіону та
з маленькими класами, яка різнилася від великих
католицьких шкіл міста. Це дало змогу освітянці
критикувати закон про школу Франції від 31 грудня
1959, який нібито розширив права католицьких шкіл.
Згадуваний викладачкою закон міністра Дебре дійсно
увів зміни: він дозволив державі укладати так звані
«contrat d’association» з приватними та релігійними
школами на оплату праці учителів за умови, що школи
виконуватимуть світську державну освітню програму
[10]. Про це М. Жердинівська промовчала.
Остання ж карикатура з рубрики «Під чужим
небом», передрукована з газети «San Francisco
Chronicle», вийшла у світ 8 квітня 1961 і мала назву
«Останній довід» [11]. На малюнку було зображено
кімнату з диваном по центру, на якому взутим лажав
хлопець, читаючи комікси. Навколо був безлад: валялися
уде прочитані видання, а шкарпетки висіли на меблях.
Позаду дивану біля вікна стояв обурений товстий
батько в окулярах, в одній руці тримаючи виписку
про успішність своєї дитини зі шкільного офісу, а
іншою нервово тицяючи у спинку дивану: «Освіта все
дорожчає, і я вимагаю, щоб твої оцінки були кращими…
Не як батько, а як обурений платник податків!». В
СРСР, напевне, у 1961 р. уже забули, що самі перестали
платити за навчання у загальноосвітній школи лише
5 років до того [12].
Контент–аналіз карикатур на міжнародну тематику,
що виходили у «Радянській освіті» після 1957 р. –
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періоду, названого нами «добою Славського» (викладача
Вінницького ДПІ, який був постійним дописувачем до
газети), дав наступні числові данні:
1) Відомі 8 авторів/джерел малюнків на соціально–
політичну тематику з життя світу: В. Подтягін
(8 мал.), А. Гуцол (4 мал.), Е. Руппельт (3 мал.),
В. Пружанський (2 мал.), Б. Воробйов, Ю. Робота та
(ймовірно) В. Юхимович (по 1 мал.), ще 2 карикатури
були передруковані з іноземних видань. Більшість
дописувачів була студентами, викладачами педагогічних
вишів чи учителями шкіл;
2) В основаному карикатури з’являлися у поворотні
для радянської дипломатії моменти. Спад публікацій до
2 мал. у 1957 р., очевидно, пов’язаний із прийняттям
у 1956 р. ХХ з’їздом КПРС політики про мирне
співіснування із Заходом. Однак, реальність швидко
зробила реверс до загострення протистояння як
реального у ходу «холодної війни», так і ідеологічного
(у сатиричних малюнках: 1958 р. – 5 мал., 1960 –
4 мал., 1961 р. – 7 мал., 1962 р. – 4 мал.). Пік 1961 р.
ймовірніше за все співпадає із початком чергової
Берлінської кризи та ракетного протистояння із США.
Більшість карикатур (5 мал.) торкалися проблем Африки
(Конго та Суецу) та питання освіти у закордонні
(5 мал.). На другому місці за значимістю змалюванню
ситуації з розширенням блоку НАТО (4 мал.). Трохи
менше уваги карикатуристи приділили зміні у статусі
повоєнних Німеччин (3 мал.) та ситуації в азійському
тихоокеанському регіоні (2 мал.). По одній карикатурі
змальовували
протистояння
різних
міжнародних
політичних доктрин, символічне значення радянської
преси та українське національне державне питання.
Прикметно, що у «гарячі» для самого СРСР часи
на кшталт Угорського повстання, карикатуристи
мовчали. Часто взагалі. Повна відсутність карикатур у
1959 р., скоріше за все, визначилася із першим візитом
радянського лідера до США: критика Заходу мала були
прикручена. Повна відсутність карикатур після 1962 р.
могла б теж бути виявом певної розрядки у міжнародних
відносинах після Карибської кризи. Нагнітати масовий
психоз, страх чи нелюбов до Заходу стало непотрібно;
3) найпопулярнішим реальним персонажем малюнків
був 34–й Президент США Дуайт Ейзенхауер (4 мал.). По
2 карикатури містили шаржі на британського прем’єра
Гарольда Макміллана та Генерального секретаря ООН
Дага Гаммершьольда. Усі інші історичні особистості (як
то лаоський лідер правих сил генерала Фумі Носаван,
спадковий принц, четвертий прем’єр Лаосу Бун Ум
На Чампассак, президенти Франції Шарль де Голль та
Рене Коті, прем’єр Британії Ентоні Іден, канцлер ФРН
Конрад Аденауер та конголезький диктатор Мобуту)
змальовувалися освітянами–карикатуристами по 1 разу;
4) серед образів найчастіше виникали образи учня
та збірний образ буржуа (по 4 мал.). По 3 малюнки
апелювали до образів темношкірого африканця та
універсальної ідеологічної метафори – Дядечка Сема,
уособлення США. Двічі карикатуристи зверталися
до використання образу Війни (божества війни,
сніговика холодної війни). По одному разу у шаржах
прослідковувалося використання зображень учителя,
радянського робітника, американського бой–скаута,
грабіжника та українського буржуазного націоналіста.
По 1 разу художники вдалися до алегоричного
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зображення країн через образи тварин: лева (Британія),
собаки (ФРН), свиней (країни Західної Європи). Можна
було також чітко визначити організаційну приналежність
декількох персонажів: двічі критикували ООН, та 1 раз
расистську організацію Ку–Клус–Клан;
5) діячі карикатур у переважній більшості випадків
були одягнені у штани (13 героїв) та сорочки (15 пер
сонажів) з краватками (8 образів), а на ногах носили
чоботи (8 осіб). Популярним одягом критикованих
були військовий кітель (8 мал.) або фрак (4 образи).
Тричі герої карикатур в руках тримали портфелі.
Інколи персонажі з’являлися у шортах (4 герої) та
гольфах у сандалях чи черевиках (4), у комбінезоні
(3 зображення), або ж у сукні (2 рази – причому один
раз це була дівчинка, інший – чоловік). Унікальними
були змалювання карикатурних образів у древніх
військових обладунках, у настегновій пов’язці, у
жилеті, у фартухові, у драному пошарпаному одягові у
заплатах, на милицях (по 1 разу), інколи босоніж (двічі).
Найрозповсюдженішим головним убором був шолом
(8 образів), удвічі менше героїв носили берети (4), і ще
вполовину меншу – шляпки (2 образи). Шестеро мали
на обличчі окуляри (ще один – сонцезахисні), а троє
викурювали трубку. Найрідкіснішими аксесуарами були
фотоапарати та мішок (по 1 мал.).
6) окремим «аксесуаром» була зброя та її замінники.
Найчастіше персонаж тримав у руках пістолет (8).
Або ж мав поруч себе бомбу (4) чи меч (3). В усіх
інших випадках по одному разу негативні персонажі
української радянської пропаганди були озброєні ломом,
ножем, ланцюгами, дубинкою, гранатою, чи стояли
біля ракети, гармати, підводного човна або військового
крейсера.
7) з географічних орієнтирів найчастіше всього
дія відбувалася у США (присутні на 13 карикатурах).
Майже удвічі менше негативу виливали на Велико
британія (6 мал.). По три образи мали Конго та СРСР:
причому останній, безумовно, виступав антагоністом
та зразковим переможцем. Всі інші регіони (як то
Бельгія, Єгипет, Китай, Лаос, НДР, Тайванська Народна
Республіка, Франція та об’єднані під однією назвою
«арабські країни») по одному разу ставали полем для
розгортання сюжетів карикатур українських освітян.
Відповідно, можна було ідентифікувати окремі локації:
Ла–Манш, Суецький канал, Британські острови (інші
невідомі острови та невизначені пустелі змальовувалися
двічі (2). Серед міст найчастіше критикувався Нью–
Йорк (3 рази), інші два чітко локалізованих населених
пункти – м. Літл–Рок, штат Арканзас та Лондон
виринали по разу, як, можливо, і Геліополь, а разом
із ними і Москва, однак, як столиця миру та злагоди.
Чіткими орієнтирами для такого визначення стали
звертання художників до образів відомих споруд: Статуї
Свободи, Біг Бена, Кремля та, очевидно, Геліопольського
палацу в Єгипті. Меншими спорудами для тла дій
найчастіше були школи (7), військові бази та хмарочоси
(по 3 мал.). У 17 випадках дія відбувалася вдень, у 7 ж
чітко підкреслювалося, що персонажі орудують уночі
(інколи на одній карикатурі день і ніч зустрічалися як
антагоністи). Двічі на малюнку чітко було видно сонце
та 1 раз блискавку;
8) із переліку символів найчастіше виринали
знак долара $ (6 разів) та нацистська свастика (4).
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Цікавим був образ великої десниці – символу єдності
комуністичного світу (4 мал.). По два рази оздобленням
ставала зірка та монета (цент), а серп і молот, оливкова
гілка, ноти, як християнський хрест та український
тризуб, по 1 разу були використані в оформленні
сатиричних малюнків. Двічі малюнки «заливала»
невинна кров, а один раз – розкрадена нафта.
Список використаних джерел
1. Робота Ю. Про генералів, картоплю і… школи // Радянська
освіта. – 15 березня 1961. – №21. – С.4.
2. Town of St Agatha – home of Long Lake. – http://www.
stagatha.com/
3. High Schools in St. Agatha, ME. – https://high–schools.com/
directory/me/cities/st–agatha/
4. Wisdom Middle High School. – https://high–schools.com/
directory/me/cities/st–agatha/wisdom–middle–high–school/231131000439/
5. The Maine Potato. – https://visitaroostook.com/story/the–
maine–potato/vtm233988BCEA57578A7
6. Wolters Raymond, Race and Education, 1954–2007. –
University of Missouri Press, 2008. – 313 p.
7. Haag, van den, Ernest. Social Science Testimony in the Dese
gregation Cases. – A Reply to Professor Kenneth Clark. – Volume 6. –
Issue 1. – Article 3. – Fall 1960. – P.69–79. – http://digitalcommons.
law.villanova.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1502&context=vlr
8. Лук’яненко О. В. «Карикатурні війни» в освітянській пресі
УРСР доби «відлиги» (1953–1964 роки) (Ч.6) // Гілея: науковий
вісник: Збірник наукових праць. – К., 2017. – Вип.121. – С.39–41.
9. Жердинівська М. Мрії маленької Жакелін // Радянська
освіта. – 7 січня 1961. – №2. – С.4.
10. Кананыкина Е. С. Правовые основы школьного обучения
во Франции // NB: Административное право и практика
администрирования. – 2013. – №6. – С.16–31. DOI: 10.7256/2306–
9945.2013.6.682. – URL: http://e–notabene.ru/al/article_682.html
11. Останній довід // Радянська освіта. – 8 квітня 1961. –
№28. – С.4.
12. Постановление Совета Министров СССР об отмене
платы за обучение в старших классах средних школ, в средних
специальных и высших учебных заведениях // Народное
образование в СССР: Сборник документов. 1917–1973. – М.,
1974. – С.192.

References
1. Robota Yu. Pro heneraliv, kartoplyu i… shkoly // Radyans’ka
osvita. – 15 bereznya 1961. – №21. – S.4.
2. Town of St Agatha – home of Long Lake. – http://www.
stagatha.com/
3. High Schools in St. Agatha, ME. – https://high–schools.com/
directory/me/cities/st–agatha/
4. Wisdom Middle High School. – https://high–schools.com/
directory/me/cities/st–agatha/wisdom–middle–high–school/231131000439/
5. The Maine Potato. – https://visitaroostook.com/story/the–
maine–potato/vtm233988BCEA57578A7
6. Wolters Raymond, Race and Education, 1954–2007. –
University of Missouri Press, 2008. – 313 p.
7. Haag, van den, Ernest. Social Science Testimony in the Dese
gregation Cases. – A Reply to Professor Kenneth Clark. – Volume 6. –
Issue 1. – Article 3. – Fall 1960. – P.69–79. – http://digitalcommons.
law.villanova.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1502&context=vlr
8. Luk’yanenko O. V. «Karykaturni viyny» v osvityans’kiy presi
URSR doby «vidlyhy» (1953–1964 roky) (Ch.6) // Hileya: naukovyy
visnyk: Zbirnyk naukovykh prats’. – K., 2017. – Vyp.121. – S.39–41.
9. Zherdynivs’ka M. Mriyi malen’koyi Zhakelin // Radyans’ka
osvita. – 7 sichnya 1961. – №2. – S.4.
10. Kananykina Ye. S. Pravovyye osnovy shkol’nogo
obucheniya vo Frantsii // NB: Administrativnoye pravo i praktika
administrirovaniya. – 2013. – №6. – S.16–31. DOI: 10.7256/2306–
9945.2013.6.682. – URL: http://e–notabene.ru/al/article_682.html
11. Ostanniy dovid // Radyans’ka osvita. – 8 kvitnya 1961. –
№28. – S.4.
12. Postanovleniye Soveta Ministrov SSSR ob otmene platy
za obucheniye v starshikh klassakh srednikh shkol, v srednikh
spetsial’nykh i vysshikh uchebnykh zavedeniyakh // Narodnoye
obrazovaniye v SSSR: Sbornik dokumentov. 1917–1973. – M.,
1974. – S.192.

85

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Випуск 125

Lukyanenko О. V., Ph.D. in History, Senior lecturer in Poltava
V. G. Korolenko National Pedagogical University
(Ukraine, Poltava), lukyanenko.ov@gmail.com
«Caricature wars» in the educational media of the Ukrainian SSR
of the «thaw» period (1953–1964) (P.10)
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
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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.
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Особливості формування
науково–педагогічної інтелігенції
Радянської України у середині 1950–х
першої половини 1960–х рр.

–

Розглядаються особливості комплектування науково–педагогічної
інтелігенції у період «хрущовської відлиги». Наукова проблема полягає у тому, що
від методів формування професорсько–викладацьких кадрів залежить якість
їхньої роботи. Вказується, що джерелом поповнення викладацьких лав були
випускники аспірантури, кращі випускники вишів, здібні працівники виробничої
сфери. Розглянуто основні проблеми функціонування аспірантури. З’ясовано,
що розрахунки на покращення якості кадрів за рахунок конкурсного відбору
не виправдалися. Через відсутність ринку праці в СРСР конкурси проводилися
формально. Поповнення викладацьких лав працівниками з виробництва
відбувалися в обмежених рамках і проблему дефіциту кваліфікованих кадрів
не вирішувало. Указано на географічний і відомчий дисбаланс в розподілі
професорсько–викладацького складу. Наслідком проблем стала недостатня
кваліфікація науково–педагогічної інтелігенції.
Ключові слова: науково–педагогічна інтелігенція, вища школа, «хрущовська
відлига», Українська РСР.

Науково–педагогічна інтелігенція займає у сус
пільстві особливе місце, адже вона причетна до форму
вання кадрів всіх без винятку галузей життя. У свою
чергу, вона теж формується відповідним чином. І
спосіб її формування впливає на якість професорсько–
викладацьких кадрів. Тобто, від способу формування
викладачів вищої школи залежить якість виконуваних
ними функцій. У СРСР періоду «хрущовської відлиги»
поповнення лав науково–педагогічної інтелігенції
відбувалося кількома способами. Авторка ставить собі
завданням розглянути способи формування науково–
педагогічної інтелігенції та визначити їхню ефектив
ність, вплив на якість освіти.
Питання розвитку вищої школи має досить значну
радянську історіографію [1; 2], адже успіхи радянської
держави в освітній сфері були безумовними. Ці заслуги
приписувалися Компартії. «Керуючись ленінськими
вказівками, КПРС постійно турбується про підготовку,
розстановку та виховання кадрів, у тому числі
наукових», – писав історик А. Слюсаренко [3, с. 14]. Ця
турбота проявлялась в обговореннях освітніх справ на
партзборах.
Загалом інтелігенція ІІ пол. ХХ ст., у т.ч. науково–
педагогічна, привертає увагу істориків [4; 5; 6; 7]. У
сучасній українській історіографії питання підготовки
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науково–педагогічних кадрів УРСР порушується В. Май
бородою, зокрема, проблеми дефіциту кадрів та курсу
на збільшення кількості спеціалістів з дисертацією [8].
О. Сергійчук слушно указує на пріоритет у 1950–х –
І пол. 1960–х рр. підготовки викладачів суспільних
наук, звертає увагу на низьку успішність дисертантів
та проблеми вищої школи загалом [9, с. 64]. Проте
не можна погодитися з тим, що конкурси «сприяли
залученню до науково–педагогічної діяльності в вузах
кращих працівників науки і виробництва» [9, с. 65].
Викладачі вишів здебільшого розглядаються як частина
інтелігенції загалом. Професійні групи інтелігенції цього
періоду (музиканти, художники та ін.) ще чекають свого
глибокого дослідження.
Джерела формування науково–педагогічної інтелі
генції у сер. 1950–х – І пол. 1960–х рр. знаходились у
науково–освітній або виробничій сферах. Випускники
аспірантури, кращі випускники вишів, працівники з
виробництва були основним контингентом поповнення
викладацьких лав. Науково–педагогічна інтелігенція
повинна була мати поглиблену спеціалізовану підго
товку, що проходила в аспірантурі вишів або наукових
установ. Підготовка проходила складно. Довготривала
відбудова, брак обладнання та матеріалів не сприяли
успішності дисертантів.
Набір в аспірантуру вишів, підпорядкованих Мініс
терству вищої освіти УРСР, що опікувалося майже
половиною вишів, у сер. 1950–х рр. перебував у
незадовільному стані. Попри скорочення на 112 осіб
кількості аспірантських місць результати прийому у
1955 р. були невтішні: замість планованих 470 осіб було
зараховано 278 (59%). Нестача молодих і перспективних
кадрів мала місце як у очній, так і заочній аспірантурі.
При плані 345 осіб для навчання в аспірантурі з
відривом від виробництва було набрано лише 207. Не
виконувалися плани набору в аспірантуру Львівського
держуніверситету: у 1957 р. прийнято лише 70%
необхідної кількості осіб, у 1958 – 80%, станом на
15 жовтня 1959 р. лише на 62% [10, арк. 132]. У 1963 р.
аспірантура вишів або наукових установ була заповнена
на 97,6%, у 1964 р. – на 91,4% [3, с. 16]. Ситуація була
доволі типова для більшості вишів.
Низький конкурс в аспірантуру та бажання керів
ництва не залишитися без зміни штовхали відпо
відальних осіб на порушення правил прийому, зни
ження вимог. Тож не дивно, що з таким підходом в
аспірантуру часто приймали не найкращих, конкурс
проводили формально, а ефективність навчання була
незадовільною. Це негативно відображалося на успіш
ності аспірантів.
Така ситуація була характерна для усієї республіки.
«Підбір і підготовка аспірантів проводиться незадо
вільно: жоден аспірант не захистив кандидатської
дисертації», – відзначалося 24 лютого 1953 р. у
постанові секретаріату ЦК КПУ «Про роботу кафедри
політичної економії Дніпропетровського державного
університету ім.300–річчя возз’єднання України з
Росією». За 1945–1953 рр. з 1135 аспірантів вишів
та наукових установ м. Київ лише 18% своєчасно
захистили дисертацію, ще 35% захистилися через
3–5 рр., решта 47% не захистилися узагалі [11, арк. 38].
Із прийнятих за 1953–1957 рр. до Харківського інже
нерно–економічного інституту 49 аспірантів захистило
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дисертацію лише 13, без захисту закінчили 20 осіб, а 7
були відраховані за невиконання індивідуальних планів
[12, арк. 127].
Мотивація вступу в аспірантуру могла полягати
в покликанні бути науковцем або педагогом. До
аспірантури могли вступати «по блату» родичі
високопосадовців. Важливо вказати на ще одну цікаву
причину вступу в аспірантуру. Після закінчення вишу
випускників чекав державний розподіл і вони могли
опинитися далеко від рідного краю. Хімік І. Марцин
згадував, що після закінчення Київського політехнічного
інституту він віддавав перевагу виробництву перед
науковою кар’єрою. Проте його зупинив синівський
обов’язок перед матір’ю, тому він вступив до
аспірантури АН УРСР [13, с. 367]. Тут нас цікавить той
момент, що у випускника вишу не було бажання робити
наукову кар’єру. Ймовірно, це було тому, що суспільний
престиж наукової роботи був низьким. Сюди ж ми
відносимо і науково–педагогічну кар’єру, що була тісно
пов’язана з науковими дослідженнями. Тобто прагнення
стати науковцем чи викладачем не було справжнім
мотивом людини, її зробили науково–педагогічною
інтелігенцією обставини. Однак це не вказує на низьку
якість цього фахівця у майбутньому.
Із захистом дисертації існували проблеми такого
роду, як вимоги актуальності робіт. Як заявляв
заступник директора Одеського сільгоспінституту
Семенов на нараді директорів вишів та їхніх заступників
по науковій частині вишів м. Одеса 22 лютого 1958 р.,
доцент Брацлавець «написав роботу і здав на захист.
У цей момент з’являється рішення партії з питань
сільського господарства. Брацлавцю повертають роботу
на доопрацювання. Він її переробив. Знову виходить
нове рішення партії і уряду, роботу знову повертають
на переробку. Упродовж всього цього періоду поки
робота рухається по інстанціям, звісно, багато може
бути рішень партії та уряду і щоразу Брацлавець
мусить переробляти роботу. Експертна комісія дає своє
позитивне рішення. Коли ж робота поступає у ВАК там
заявляють, що це вже не та робота, яку він захищав.
Винен Брацлавець в цьому чи ні? Давайте поглянемо
правді у вічі» [14, арк. 198]. Тобто Семенов критикував
бюрократію, політичні практики СРСР, що змушувала
науковців постійно згадувати у своїх роботах останні
рішення партії та уряду.
20 серпня 1956 р. ЦК КПРС і Рада міністрів СРСР
прийняли постанову «Про заходи по покращенню
підготовки і атестації наукових і педагогічних
кадрів», яка демонструвала стан підготовки науково–
викладацьких кадрів. Влада відзначала певні успіхи
підготовки наукових і педагогічних кадрів, проте
вказувала, що «існуючий порядок підготовки наукових
і педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру
не відповідає вимогам подальшого розвитку науки і
завданням технічного прогресу» [15, арк. 5, 8]. Тут
перелічувалися недоліки підготовки, що полягали у
низькій якості дисертацій, критикувалися вчені ради за
невимогливість, непідготовленість багатьох молодих
кандидатів наук до самостійної діяльності тощо. У
постанові вказувалося на недостатню кількіст аспірантів
з природничих наук, тоді як у ряді гуманітарних наук
є надлишок аспірантів. Фактично це була оцінка не
лише системи підготовки науково–педагогічних кадрів,
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але й кадрів власне інтелігенції. Інтелігенція поставала
конформістською, яка допускала формалізм, не справ
лялася із завданнями, покладеними на неї.
Постанова запроваджувала нові правила прийому
в аспірантуру. Відтепер мали приймати лише осіб, які
мали досвід практичної роботи не менше 2–х р. по
профілю обраної спеціальності і проявили здібності
до наукової діяльності. Вступ в аспірантуру одразу
після закінчення вишу був винятком і лише по
таким теоретичним спеціальностям, як: математика,
теоретична фізика та ін. Всі вступники складали
іспити та мали представити реферат або публікацію
з обраної спеціальності. Аспіранти забезпечувалися
стипендією, яка для вступників з виробництва не могла
бути меншою за отримувану зарплату, до вступу, але не
вище 1000 руб. «Ті, хто закінчив аспірантуру і захистив
кандидатські дисертації мають переважне право займати
вакантні посади в науково–дослідницьких установах,
лабораторіях, вищих навчальних закладах і виробничих
лабораторіях» [16, арк. 61–63].
У СРСР вважали, що люди, знайомі з практикою,
краще освоять теорію справи. Поступово, саме люди
з виробничим досвідом стали основним контингентом
аспірантур. Так, у Львівському держуніверситеті
у 1959 р. таких прийнято 80% від усіх аспірантів
[10, арк. 123]. Насправді, вимога приймати до
аспірантури працівників з виробництва не давала
гарантію, що такі кадри будуть якіснішими, тому
що вони знайомі з практикою, а опанування теорією
перетворить їх на фахівців високого класу. Ми схильні
поставити ці розрахунки під сумнів. Так, на початку
1960 р. постанова ЦК КПУ встановлювала пільгові
умови вступу для до вищих і середніх спеціальних
навчальних закладів «працюючої молоді». Коли у
лютому 1963 р. у ЦК КПУ проаналізували виконання
цієї постанови, виявилося, що існує багато недоліків.
Серед таких «виробничих стипендіатів» (тобто тих,
хто рекомендувався підприємством на навчання і
отримував від нього стипендію) було близько 20–
30% невстигаючих, 33% таких абітурієнтів отримали
незадовільні оцінки на вступних іспитах. Очевидно,
що причиною низької успішності була тимчасова
перерва в освіті. За аналогією, перерва після вишівської
освіти також була не завжди на користь потенційним
аспірантам. З одного боку, вони застосовували свої
знання на практиці, закріплювали їх, але з іншого –
переставали поповнювати і розширювати свої знання
шляхом самоосвіти, заводили сім’ї.
Попри актуальну потребу у кваліфікованих кадрах
у вишах УРСР існували численні перешкоди для
захисту дисертацій. Вони поділяються на об’єктивні
та суб’єктивні. До перших з них відносяться такі як
слабкість матеріальної чи лабораторно–дослідної баз,
загалом важкі матеріально–побутові умови функціо
нування вишів, що стримувало проведення дослідів,
публікацію результатів дослідження. Іноді аспіранти
за власний кошт мусили купувати та утримувати
піддослідних тварин, що було дуже обтяжливо. До
суб’єктивних причин, які заважали збільшенню кількості
захистів
дисертацій,
відносяться
непрестижність
праці викладача. Не завжди талановита молодь йшла в
аспірантуру за покликом душі, або взагалі не йшла, адже
це не давало великих матеріальних переваг. По друге,
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захист був досить бюрократизованою справою, посутній
розгляд атестаційної справи аспіранта та процедура
оформлення захисту у ВАК могли тривати рік, що
оберталося додатковим фізичним і психологічним
навантаженням. По третє, мала місце суб’єктивна
воля окремих науковців, що штучно перешкоджали
захищати докторські дисертації іншим. Про таких
«вчених–монополістів» говорив заступник директора з
Одеського сільгоспінституту Семенов 22 лютого 1958 р.:
«… хіба це секрет для нас, що у низці розділів науки
існують монополісти–вчені і коли ви представляєте
вашу докторську роботу на захист, то такий монополіст,
що розпоряджається долями людей, свідомо ставить
перешкоди цим працям за рахунок того, що якщо
він один, то він помітний, він фігура, а якщо таких
фігур буде 5–8, то це його не задовольняє, навіщо ж
пропускати?» [14, арк. 200].
Наслідком недоліків у функціонуванні аспірантури,
низької якості освіти або ж завищених вимог станом
на 1960 р. по вишам бракувало викладачів з науко
вими ступенями та вченими званнями. Так, з поміж
616 людей основного штатного персоналу вишів, що
підпорядковувалися Міністерству культури УРСР,
налічувалося лише 3 доктора наук і 85 кандидатів
наук; серед них 51 особа мала вчене звання професора,
131 – доцента. Із 3347 викладачів вишів Міністерства
охорони здоров’я УРСР налічувалося 278 докторів
наук та 1481 кандидатів наук; також 271 професор
і 741 доцент. У вишах Міністерства освіти УРСР
працювало 2517 викладачів, з них 13 докторів і
753 кандидати наук; 15 професорів і 436 доцентів [17,
арк. 102–107]. У 1961/1962 н.р. у вишах республіки
працювало 3,6% професорів і докторів наук, 35%
доцентів і кандидатів наук до загальної кількості
викладачів [18, арк. 11].
Галузева диспропорція доповнювалася географічною.
За співвідношенням кількості студентів (у тому числі
стаціонарного, вечірнього і заочного відділень) до кіль
кості штатних викладачів на початок 1965/1966 н.р.
найбільше навантаження на педагога мало місце
у Черкаській області – 27,7, Хмельницькій – 26,9,
Сумській – 26,1 і т.д. і найменше у Івано–Франківській –
16,2, Тернопільській – 17 тощо. Лідери за кількістю
науково–педагогічної інтелігенції на початок 1965/1966 н.р.
перебували у середньому ряду за загруженістю
викладачів: м. Київ – 19,4, Харківська область – 19,2;
Одеська – 19,9; Львівська – 20,7; Дніпропетровська –
19,6; Донецька – 21,2 студентів на одного викладача [19,
арк. 21]. При цьому загальнореспубліканський показник
становив 20 студентів на одного викладача.
Отже, аспірантура була місцем підготовки науково–
педагогічної інтелігенції, яка надавала додаткові
знання і кваліфікацію здібним випускникам вишів та
працівникам з виробництва. Важливо зазначити, що
не всі випускники аспірантури ставали викладачами,
тому що частина йшла працювати у науково–дослідні і
науково–конструкторські установи. Наведений матеріал
свідчить про наявність проблем у комплектуванні
аспірантур як вишів, так і академічних інститутів,
недоліках підготовки, невисокому рівні якості дисер
тацій. Підготовка впливала на якість науково–педаго
гічної інтелігенції, яка ставала домінуючим кількісно
ядром інтелігенції у 1960–1970–х рр.

88

Гілея

Інший спосіб поповнення кадрів науково–педа
гогічної інтелігенції та їхньої якості полягав у
встановленні стимулів для покращення своєї роботи,
отримання від цього переваг. Тобто, висока кваліфікація
мала стати гарантією працевлаштування. З метою
відбору кращих кадрів у 1953 р. запроваджувалися
конкурси при комплектуванні кафедр (у педагогічних
вишах з 1957 р.). Бажаючі посісти вакантне місце
педагога мусили представити низку документів, що
їх розглядала спеціальна комісія. Їхня періодичність
встановлювалася один раз на 5 років.
Ці розрахунки з оновлення і покращення профе
сорсько–викладацького складу не виправдалися. Кон
курси не усували можливості для зловживань. Як
констатувалося у записці відділу науки і культури
ЦК КПУ, надісланої в ЦК КПУ 20 вересня 1955 р.,
мали місце випадки, коли у результаті проведення
конкурсів «викладачами вузів обирались особи, які
не мають достатньої кваліфікації, в той же час по
цих спеціальностях є аспіранти, які не одержали
призначень». І це при тому, що «на кафедрах вузів
Української РСР понад 60% викладачів не мають вчених
ступенів і звань…» [20, арк. 7]. По друге, допускалися
порушення правил відбору, коли самі виші, зацікавлені в
кращих кадрах, переманювали викладачів, порушували
правила проведення конкурсу, ігноруючи, наприклад,
нестачу документів тощо. Виявилося, що їх проведення
створило певні проблеми для вишів, адже це не завжди
відбувалися успішно. Викладачі переходили до інших
вишів, спричиняючи позапланові конкурси тощо. Не був
скасований державний розподіл кадрів у СРСР.
Аналіз проведення конкурсів вишів за останні роки,
проведений у 1957 р., показав невтішну картину. Так,
у 1957 р. був проведений конкурс на заміщення понад
20 посад на 8 кафедрах Одеського електротехнічного
інституту. Як писав у ЦК КПУ секретар Одеського
обкому Компартії М. Максименко 20 червня 1957 р.,
«Конкурс закінчився, майже всі посади заповнені, однак
кафедри не поповнились новими висококваліфікованими
спеціалістами» [21, арк. 35]. За 4 роки у Харківському
держуніверситеті по конкурсу було заміщено 152 по
сади. При цьому з інших установ та організацій
прийшло лише 4 особи. У Харківський сільськогос
подарський інститут ім. В. В. Докучаєва у 1957 р. з
54 осіб «зі сторони» прийшло 3 викладачі [21, арк. 46].
Причиною такого низького рівня оновлення кадрового
складу кафедр була відсутність житла. Тобто, конкурси
проводилися формально.
Тобто конкурсна система прийому на роботу в
виші своє завдання не виконала – якісного покращення
складу науково–педагогічної інтелігенції не відбулося.
На нашу думку, ця ініціатива була приречена на провал
тому що існувала специфіка в СРСР. Полягала вона
в тому, що по перше, не було достатньої кількості
кваліфікованих викладачів. По друге, не було в
СРСР ринку праці як такого, тобто держава була
монополістом–працедавцем. Альтернативи не було,
існував розподіл кадрів. Система трудових книжок
та партійного обліку для працівників звужувала їхню
свободу розпоряджатися своєю робочою силою,
викладачу було важко самостійно покинути роботу.
Фактично регіональні слабші виші втрачали тих
нечисленних кваліфікованих кадрів, яких вони мали.
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Стоячи перед альтернативою забезпечувати реальний
конкурсний відбір, проявляти принциповість у пошуку
кращих кадрів, чим ризикувати і ставати перед загрозою
неукомплектування кадрами на навчальний рік, та з
іншого боку, зниженням вимогливості, але заповненням
вакансій, керівництво вишів обирало другий варіант
навіть за рахунок гірших за формальними показниками,
кадрів. Конкурси були фальшиві.
До викладацьких лав залучалися кращі представники
з виробництва, які мали великий досвід інженерної
та керівної роботи у промисловості та будівництві.
У 1959 р. були обрані та затверджені Міністерством
вищої та середньої спеціальної освіти 19 осіб, у тому
числі 3 особи професорами, 16 осіб – доцентами.
На науково–педагогічну роботу з виробництва на
посаду професора були кооптовані головний інженер
заводу металоконструкцій, кандидат технічних наук
Д. Лебідь (Дніпропетровський інженерно–будівельний
інститут), А. Прокоф’єв (Криворізький гірничорудний
інститут) та ін. [22, арк. 4, 5]. Проте зарплата інженерів
промисловості була вищою, аніж викладача, і це
знеохочувало їх переходити на роботу до вишів. Саме
тому інженерно–технічним працівникам дозволялося
сумісництво.
Важливо наголосити, що в умовах, коли у СРСР
почали цінувати значення освіти в «холодній війні»
з капіталізмом та тривалого демографічного росту
відбувалося зростання чисельності студентів, що
не супроводжувалося аналогічним ростом кількості
викладачів. Так, з 1955 по 1963 рік кількість студентів
виросла на 177%, тоді як викладачів – лише на 167%.
При цьому, кількість докторів наук зросла на 141%,
а кандидатів – на 144% [23, арк. 117]. Тобто, по–
перше, за формальними показниками не всі викладачі
були кваліфікованими кадрами. Це порушує цікаву
дослідницьку проблему якості освіти. По–друге,
зростало навантаження на викладачів, що негативно
відображалося на їхньому професійному зростанні,
кількості захищених дисертацій, самоосвіті тощо.
Не дивлячись на те, що кількісно–якісні показники
науково–педагогічної інтелігенції в цілому зростали,
докторів наук не вистачало. Начальник відділу
статистики культури Центрального статистичного
управління УРСР А. Вихерпу у квітні 1964 р.
констатував, що зростання чисельності наукових
кадрів (у т.ч. викладачів) у 1960–1963 рр. відбувалося
переважно за рахунок людей, які не мали наукового
ступеню та вченого звання: «У середньому це
складало від 70 до 89% до загального числа прийнятих
працівників» [23, арк. 22].
Таким чином, основним каналом формування
науково–педагогічної інтелігенції була аспірантура.
З огляду на складний стан в освітній сфері загалом
були численні проблеми і в функціонуванні цього
інституту. Численні труднощі при підготовці дисертацій,
невисокий престиж викладацької праці спричиняли
недостатній рівень дисертацій та низьку якість
науково–педагогічної інтелігенції. Заходи влади були
спрямовані на посилення вимогливості до аспірантів,
проте вони були неефективними. Не призвела до
відбору кращих на викладацьку роботу конкурсна
система заміщення посад, адже в СРСР не було
справжнього ринку праці. Поповнення викладацьких лав
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 125

працівниками з виробництва відбувалося в обмежених
рамках і проблему дефіциту кваліфікованих кадрів не
вирішувало. Тому цілком закономірно, що на середину
1960–х рр. якість викладацьких кадрів установ вищої
школи була недостатньою, як того бажала Компартія в
реаліях «холодної війни».
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Special features of formation of scientific and pedagogical
intelligentsia of Soviet Ukraine in the middle of 1950s –
first half of 1960s
The article is devoted to the special features of formation of scientific and
pedagogical intelligentsia of Soviet Ukraine in the middle of 1950s – first half of
1960s. The scientific problem is that the way of formation of scientific and pedagogical
intelligentsia had an impact on the functioning of high school. It is noted that the
main sources of formation of teachers were post–graduate students, excellent school–
leavers, and capable factory workers. It is analyzed the main problems of post
graduated courses. It is shown that estimations on improvement of lecturers quality
due to advertise a vacancy and selection were not confirmed because there was a
shortage of lecturers in higher educational establishments. There wasn’t a real labour
market in the USSR. There was geographical and departmental imbalance of lecturers
in the Ukrainian SSR. The low quality of scientific and pedagogical personnels was an
outcomes of problems in the educational sector of republic.
Keywords: Scientific and Pedagogical Intelligentsia, High School, «Khrushchev’s
Thaw», Ukrainian SSR.
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Жанровий та тематичний розвиток
українського кінематографу доби «відлиги»
Проаналізовано кінодоробок доби «відлиги» в жанровому аспекті, а
саме, розвиток художнього, документального, хронікального, анімаційного
кіно. Досліджено вплив суспільно–політичної ситуації в країні на жанрове
різноманіття та тематику фільмів, пошук нових ідей для реалізації в кіно
стрічках. Здійснена спроба аналізу такого явища як «театралізованість кіно».
Ключові слова: художнє кіно, документальне кіно, анімаційне кіно, фільми,
тематика, жанр, театралізованість, кінематограф, пропаганда.

Якщо розглядати український радянський кінема
тограф 1950–х – 1960–х рр. за загальною теорією кіне
матографа і класифікацією фільмів, то у вітчизняному
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кіно вказаного періоду розвивалось чотири види: ігрове
(художнє) кіно, документальне кіно (сюди можна
віднести і хронікальне), науково–популярне кіно та
анімаційне. Потрібно також зазначити, що суттєву роль
у жанровому розвитку радянського кіно мав технічний
розвиток кіноапаратури, винайдення нових методів
зйомок та постановки кадру.
Якщо говорити про якісний показник кінопро
мисловості, то в період з 1953 по 1961 р. лише на
Київській кіностудії ім. О. П. Довженка було випущено
120 художніх фільмів. Навіть не беручи до уваги,
жанрове наповнення стрічок, цей показник дуже
високий порівняно з минулими повоєнними роками.
Цьому сприяло багато факторів, але головними є
послаблення контролю держави, курс на десталінізацію,
розвиток технічної бази кіностудій, та можливість
пошуку митця себе в новій тематиці для фільмів.
Необхідно зазначити, що близько половини з цих фільмів
були кольоровими. Тому, важливим є дослідити жанрове
та тематичне наповнення кінострічок вказаного періоду.
Звертаючись до вітчизняної історіографії сучасного
періоду, можна сказати, що більшість авторів які
досліджують історію кінематографу, тим чи іншим
способом торкаються жанрового та тематичного напов
нення кінофільмів доби «відлиги». Але на сучас
ному етапі (?), за винятком окремих праць, не має
комплексного дослідження про жанри радянського кіно
вказаного періоду. Окремою роботою є монографія
С. Г. Зінич «Кінокомедія. Конфлікт. Характер. Жанри»
[2], в ній авторка детально описує розвиток комедійного
жанру в Радянському кінематографі, наголошуючи, що
саме цей жанр взяв на себе сміливість через сатиру
показувати глядачам суспільні проблеми. До того ж, ця
сатира та комедійність українських режисерів мала бути
настільки філігранною, щоб могла оминути цензуру і
потрапити в прокат.
Аналізуючи стрічки доби «відлиги» Любомир
Госейко в своїй роботі «Історія українського кіне
матографу 1896–1995 рр.» [1], кожного разу звертається
до тематичного наповнення фільмів, жанрової різно
манітності тогочасного періоду, що дає більш повну
картину стану кіно вказаного періоду.
Ще одним цінним джерелом є анотовані каталоги
кіностудій. Так «Анотований каталог фільмів Київської
кіностудії художніх фільмів ім. О. П. Довженка» під
редакцією Р. Прокопенко [3], має інформацію про
кожний фільм знятий за цей період, а саме: жанр,
технічне рішення (кольоровий чи чорно–білий),
короткий зміст, нагороди на всесоюзних та міжнародних
кінофестивалях. Ця інформація, як мінімум, дає
можливість проаналізувати в якій кількості знімалось
стрічок того чи іншого жанру, їх тематику, популярність
серед глядачів того чи іншого фільму. Таким же, цінним
інформація про Одеську кіностудію художніх фільмів в
її «Анотованому каталозі…» [5].
В статті також використано інформацію з «Кіно
літопис. Анотований каталог…» [4], саме це джерело
дає можливість зрозуміти яку кількість документальних
фільмів, кіножурналів, науково–популярних фільмів
було знято за цей період, хто був замовником таких
стрічок, з якою метою.
На початку свого розвитку в першій половині 1950–х
років, багато кінокритиків звинувачували український
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художній кінематограф у театралізованості, адже
митці в пошуках нових ідей звертались до світової
та української класики, намагались, у пошуках нових
засобів зображення картинки, зняти театралізоване
дійство. Дійсно, майже до 1959 р., на кіностудіях
знімали екранізації п’єс та вистав. Так, наприклад,
на Київській кіностудії ім. О. Довженка на екрани
вийшли в 1953 р. – «Калиновий гай», «Запорожець за
Дунаєм», «Мартин Боруля», 1956 р. – «Діти сонця»,
«Мораль пані Дульської», «Суєта», «Любов на світанні»,
1957 р. – «Під золотим орлом», «Чарівна ніч», 1958 р. –
«Вогненний міст», «Сватання на Гончарівці», «Сто
тисяч», 1959 р. – «Веселка» [3].
Цікавою тенденцією було екранізація художніх
творів. З 1953 року масово на Київській та Одеській
кіностудіях почали екранізовувати твори українських та
зарубіжних класиків [3; 5].
Так наприклад 1953 року було екранізовано повість
М. Коцюбинського «Земля», де сюжет описує суспільно–
політичні процеси в Україні кінця ХІХ ст., «Командир
корабля» екранізація роману «В далекій гавані»,
«Назар Стодоля» – драма Т. Шевченка, «Тривожна
молодість» – книга В. Бєляєва «Стара фортеця»,
фільм «Лимерівна» екранізація драми П. Мирного,
«Кривавий світанок» екранізація М. Коцюбинського
«Fata morgana», «Павло Корчагін» знято за романом
М. Островського «Як гартувалась сталь», «Дорогою
ціною» за повістю М. Коцюбинського і був відзначений
Британською кіноакадемією, «Кінець Черви–Козиря»
за мотивами п’єси І. Микитенка «Диктатура» про роки
колективізації, «Сватання на Гончарівці» за п’єсою
Г. Квітки–Основ’яненка, «Лісова пісня» за однойменною
драмою Лесі Українки, «Коні не винні» за однойменною
новелою М. Коцюбинського, «Зелений фургон» за
повістю О. Козачинського [3].
Екранізація цих творів було однією з причин
звинувачення українського кінематографу в етнографізмі
та театралізованості. Оскільки тема цих творів
стосувалися історії селянства та дворянства кінця
XVIII – початку ХІХ ст., то зрозуміло що такі фільми
легко можна було звинувачувати. Хоча, аналізуючи
загалом весь доробок режисерів зазначеного періоду
і не лише українських а й зарубіжних, можна дійти
висновку, що митці орієнтувались на західний
кінематограф, адже і французький та німецький
кінематограф екранізовували твори класиків, які потім
ставали кіношедеврами та вже класика кінематографу
(«Віднесені вітром» та ін.). Це не було новизною в
техніці, тематиці чи жанровості.
Загалом, не дивлячись на пошуки та експерименти,
радянське ігрове, художнє кіно в свою чергу розвивало
напрями драму, мелодраму, комедію. Хоча аналізуючи
весь доробок режисерів ближче до 1960–х років рамки
між жанрами стають все розмитішими.
Українська кінокомедія, обрала спосіб передачі
інформації за допомогою сатири. Вітчизняний кіне
матограф, стаючи на ноги після Другої світової
війни, евакуації кіностудій, зміни політичного курсу,
опинився в специфічних умовах. Він був затиснутий
між ідеологічним молотом та політичним ковадлом,
тому мусив шукати компроміс між художнім вирішення
замислу й цензурною відповідністю. Режисери, що
знімали кінокомедії з сатиричним підтекстом розуміли,
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що сміх у кіно мав бути зброєю проти радянської
тоталітарної машини, адже те, що зробилося смішним,
уже не може бути небезпечним. Проте українські
кінематографісти розуміли, сатира, і сама заслуговує
на заборону. Тому найкращі комедійні стрічки, слава
про які збереглася до сьогодні, зроблені філігранно:
вони поєднували технічне новаторство, талановиту
гру акторів і можливість «прочитання» екранізації на
кількох рівнях: сатиричному та комічному [2, с. 157].
Дослідниця комедійного жанру в кіно Світлана
Георгіївна Зінич у монографії «Кінокомедія. Конфлікт,
характер, жанри» (1966) пише, що «українські радянські
кінематографісти віддають перевагу ліричній комедії.
Більшість фільмів, знятих на кіностудіях республіки в
50–60–х роках – саме в цьому жанрі: «Одного чудового
дня», «Мандрівка в молодість», «Перший парубок»,
«Катя–Катюша», «Рятуйте душі», «Якщо любити» [2,
с. 251].
Після трагічних років війни, сталінізму з його
улюбленими «колгоспними мюзиклами», що зображу
вали утопічне суспільство, «відлига» почасти повертає
увагу режисерів до комедії. 1953 р. на телеекрани
вийшов невеликий фільм Юрія Тимошенка та Юхима
Брюнчугіна «Тарапунька і Штепсель під хмарами», у
якому зусібіч критиковано повільність відбудови Києва
та який передвіщав виникнення комедії з національним
колоритом. До творчого експерименту згодом приєд
нався режисер Віктор Іванов, який у 46 років знімає свій
перший коротметражний фільм «Пригода з піджаком
Тарапуньки» (1955), сповнений гумору й фантазії. Учень
Сергія Ейзенштейна, який зорієнтував його на комедію,
майбутній асистент Абрама Роома та співробітник
Марка Донського Віктор Іванов за кілька років зніме чи
не найулюбленішу всіма українську комедію за повістю
М. Старицького «За двома зайцями» (1961).
Любомир Госейко відмічає, що «із трьох комедій,
створених на кіностудії ім. О. Довженка – «Артист
із Коханівки» Григорія Ліпшиця, «Випадок у готелі»
Володимира Фокіна й «За двома зайцями» Віктора
Іванова – останню слід визнати найпомітнішим твором
цього жанру в українській кінематографії» [1, с. 198].
Досліджуваний період, як показали дослідження,
був багатий на задумки сценаріїв, тем кінофільмів,
жанрово–стилістичні направлення, теми що підіймалися
в кінотворах.
Тема війни з її драматизмом, багатогранними
психологічними колізіями традиційно залишався однією
з центральних тем для кіно. Але тон в цей період
розвитку задає не кінодраматургія, а літературна проза.
Військовий, біографічний та історико–революційний
матеріал знаходить також відображення.
В 50–ті роки теоретики кіно випрацьовували дос
татньо жорстку структуру біографічного фільму: в
центрі сюжету історична особистість яка розглядалась
не в неоднозначно. Біографія людини – реального істо
ричного діяча чи видуманого, стає в 1950–х – 1960–х рр.
основою багатьох кіносюжетів, зокрема «Вогнище
безсмертя» (1955 р.), «Іван Франко» (1956 р.), «Григорій
Сковорода» (1958), «Олекса Довбуш» (1959 р.), «Борис
Романицький» (1960 р.), «Гнат Юра» (1960 р.), «Наталія
Ужвій» (1960 р.), «Максим Рильський» (1961 р.) [3]. При
чому біографія героя подається одночасно з історією
країни того періоду. Важливі події її головних етапів тим
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або іншим чином визначають долю героя. Такі сюжети
потребують романної форми, даються кінематографу не
легко. І хоча у вказаний період кількість біографічних
фільмів, що знімалися на кіностудіях, були лише
п’ять відсотків від всієї кількості знятих, не можна не
відзначити їх внеску в жанровий розвиток радянського
кінематографу. Так само, необхідно зазначити, що
опрацьовуючи літературу пізнішого періоду (1970–х ро
ків), теоретики кіно ставились до біографічного фільму
доби «відлиги» досить зневажливо і недооцінено,
вказуючи, що жанр біографічного фільму опинився в
скрутному становищі, майже не знімався та не роз
вивався, на його місце прийшли фільм, що досліджували
соціалістичну дійсність.
Переважаючими жанрами 1950–х років, як і попе
редньо, залишається психологічна повість і драма. Тут
склалася міцна сценарна традиція. Фільми детективні
і пригодницькі широко розповсюджувалися з початку
1960–х років, це в першу чергу екранізації повістей та
романів. Завдяки експериментуванню з камерою кордони
жанрів розмиваються. Ніщо не стоїть на місці,новий
зміст змушував шукати нові форми. Як би теоретики не
формулювали специфіку того або іншого мистецтва, як
старанно не визначали жанрові та стильові кордони, їх
зусилля були порушені практикою. Самобутні режисери
доказували закономірність того, що рамки поставлених
кордонів зламати легко, створюючи нові форми подачі
матеріалу.
Що стосується хронікально–документального кіно,
необхідно зазначити, що передусім – це кіноперіодика,
що повністю за цей період збереглася, серед якої
592 випуски кіножурналу «Радянська Україна», у т.ч.
один позачерговий випуск з нагоди польоту в космос
Ю. Гагаріна, інформація про який розміщена в хроно
логічній послідовності після останнього квітневого
числа; 60 чисел кіножурналів «Молодь України»,
108 чисел кіножурналу «Піонерія», виробництво якого
з 1958 р. збільшилося удвічі до 12 чисел щорічно;
30 чисел кіножурналу «Радянський спорт» – по 2 числа
за 1956–1962 рр., по 4 – за 1963–1964 рр. і 8 – за
1965 р., 24 числа кіножурналу «Україна сьогодні», що
виходив впродовж 1957–1959 рр. по 8 чисел щорічно
із суцільною нумерацією від 1 по 24, сюжети якого, як
правило, повторювали сюжети кіножурналу «Радянська
Україна»; 67 спеціальних випусків, присвячених
окремим подіям, особам, знаменним датам [4].
До каталогу включена інформація про 366 докумен
тальних фільмів Укркінохроніки відомих українсь
ких кінодокументалістів М. Білінського, К. Богдана,
С. Гольбріха, І. Гольдштейна, І. Грабовського, О. Косіна,
М. Лактіонова–Стезенка, І. Лозянка, Р. Нахмановича,
В. Небери, М. Романова, В. Сичевського, Г. Тасіна,
А. Фернандеса–Ібаньєса, Р. Фощенка, Л. Френкеля,
Л. Хазанкіної, В. Шкуріна та ін.
Окрему групу кінодокументів становлять кіно
сюжети Укркінохроніки, що не ввійшли до готової
продукції, або кіносюжети про найважливіші події,
відзняті створеним на студії у 1960 р. відділом кіно
літопису.
За досліджуваний період було знято 61 науково–
популярний фільм Київською кіностудією науково–попу
лярних фільмів (Київнаукфільм) відомих режисерів
М. Вінярського, Є. Григоровича, Г. Крикуна, І. Негреску,
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Л. Островського, Є. Уваєва, Л. Удовенка, В. Хмель
ницького, С. Шульмана, Т. Ярошевича та ін., 19 чисел
кіножурналу «Новини сільського господарства України»,
випуск якого започатковано на Київнаукфільмі у 1960 р.;
12 фільмів Київської кіностудії художніх фільмів імені
О. П. Довженка. Серед інших кіностудій, фільми яких
за цей період зберігаються в архіві, Центральна студія
документальних фільмів (Москва), кіно корпункт
ВПДНГ УРСР, любительські кіностудії Личисанського
хімкомбінату, Харківського електромеханічного заводу,
Будинку офіцерів (Севастополь), Інституту мистецтво
знавства, фольклору та етнографії імені М. Т. Рильсь
кого АН УРСР, Київського університету ім. Т. Г. Шев
ченка [4].
В аналізований період у багатьох партійних доку
ментах зверталась увага на необхідність відтворення
теми колгоспного села засобами документального
кіно. Протягом 1956 року Київська студія хронікально–
документальних фільмів завершила роботу над стріч
ками, присвяченими сільськогосподарській тематиці:
«Кукурудза на полях України», «Фабрика пшениці»,
«Терентій Мальцев», «Кукурудза – культура широких
можливостей» та інші. Документальне кіномистецтво
розглядалося компартійною пропагандою як важлива
просвітницька, науково–популярна діяльність та засіб
розповсюдження наукових знань та передового досвіду
роботи колгоспників. Тому, вимагали від кінодокумен
талістів більшої кількості кінопродукції хронікально–
документального змісту. У «Доповідній записці про
поліпшення виробництва фільмів сільськогосподарської
тематики» відділу культури ЦК Компартії України
(1964) зазначається, що внаслідок ретельної перевірки
виявлено ряд недоліків: мало фільмів знімається про
агротехніку вирощування сільськогосподарських культур
(озимої пшениці, цукрового буряка, соняшника, льону),
про колгоспників, передовий досвід їхньої роботи, нову
організацію праці в сільськогосподарському виробництві
[7, арк. 126].
Як показує здійснений аналіз, стрічки цієї тематики
знімалися як планові на кіностудіях – Київській хро
нікально–документальних фільмів, Київській науково–
популярних фільмів, Одеській кіностудії. Замовниками
документальних кінофільмів на сільськогосподарську
тематику виступали Міністерство сільського госпо
дарства УРСР, об’єднання «Укрсільгосптехніка» та
підпорядковані їм організації. При комітеті по кіне
матографії при Раді Міністрів УРСР було створено
координаційну раду з виробництва фільмів на сільсько
господарську тематику. До її повноважень відносились
розроблення планів підготовки та аналіз тематики
фільмів. До складу ради входили представники кіно
студій, вчені Української сільськогосподарської академії,
працівники міністерств, які замовляли фільми цієї теми
[7].
Щільне місце доби відлиги в радянському кіне
матографу займала мультиплікація. Технічні можливості
кіностудій цього періоду давали більші можливості
ніж попередній період, а отже, це неодмінно стало
однією з причин росту якості мультиплікації, її ідейного
наповнення, технічного оформлення.
Серед початківців анімації був Іполит Лазарчук,
з якого в 50–ті роки почалося відродження українсь
кої мультиплікації. Тоді, у 1959–му довкола Іполита
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Андроновича згуртувалася творча молодь – нинішні
ветерани нашого аніматографа – яка збиралася
«скинути Волта Диснея з корабля історії». Через
Другу світову війну розвиток анімації (як і будь–
якого іншого мистецтва) на довго призупинився, тому
молодим режисерам–аніматорам та художникам було
над чим попрацювати. Аніматори об’єдналися у цех
мультиплікації при студії «Київнаукфільм». До речі,
лише після здобуття Україною незалежності для них
було створено окрему повноцінну анімаційну студію
«Укранімафільм».
«Художники, які працювали в цеху, створювали
мультиплікаційні вставки для навчальних і науково–
популярних фільмів. Вони ілюстрували рух молекул
газів, проникнення води в ґрунт … Загалом, те, що в
кінематографічних колах називалося «болти і гайки в
томаті» …», – з ностальгією згадує «піонер», колишній
керівник «Укранімафільму» режисер Євген Сивоконь
[8].
«Золотою епохою» української мультиплікації вва
жають початок 1960–х – 1980–ті роки, коли вітчизняна
анімаційна школа вважалася однією з найсильніших на
теренах Радянського Союзу, а дебют режисера Алли
Грачової – фільм «Ведмедик і той, хто в річці живе»,
приніс українській анімації перший успіх і міжнародне
визнання: на фестивалі дитячих та юнацьких фільмів
у м. Готвальдові фільм отримав Ґран–прі – «Золотий
черевичок».
Особливим той період був ще й тому, що радянська
анімація, зокрема українська, розвивалася в той час,
коли у світовій мультиплікації виникла так звана творча
пауза: в американців відійшла епоха Волта Діснея і
протягом певного часу нічого нового не створювалося.
Європейці ж від «ручної» мультиплікації ще не
перейшли до комп’ютерної, тому радянська анімація
дуже вдало вписалася в історичний контекст.
Дійсно, тоді найбільша в Україні анімаційна
студія випускала 15 фільмів на рік. За словами митців,
СРСР грошей на анімацію не шкодував, тому темпи
виробництва були швидкими: якщо створювали не
авторський фільм, то якусь рекламу чи, приміром,
сюжети для телевізійного сатирично–гумористичного
кіножурналу «Фітіль». «До того ж, до нас приїжджали
режисери–аніматори з Угорщини, Югославії, Росії, які
привозили нам свої роботи або ж контратипи інших
зарубіжних анімаційних стрічок. Незважаючи на всі
«плюси» роботи, були свої «мінуси», один з яких –
цензура. «Наші мультики дивилися під лупою і «про
всяк випадок» клали на полицю». Я, наприклад, за свій
мультфільм «Про доброго носорога» на декілька років
став «невиїзним». Зате з формою ми могли «гратися» як
заманеться» зазначав Іполит Лазарчук [8].
Висновки. Таким чином, підсумовуючи вище
сказане, можна дійти висновку що період так званої
«відлиги» був багатий на жанрове різноманіття. Як і
попередній період тут була присутня тематика фільмів
на історико–революційну тему, але водночас і війна
дала багато ідей для зйомок фільмів. В цей період
розвивались всі напрями кіно як і художнє так і
документальне, анімаційне, дитяче. Необхідно сказати,
що розвитку жанровості дала також поштовх і кількість
кінопродукції що знімалась, адже, за період з 1953
по 1961 роки було знято 120 лише художніх фільмів,
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лише на кіностудії ім. О. Довженка. Багатою була
спадщина документального кіно, так за досліджуваний
період було знято близько 900 кіножурналів та
документальних фільмів, та 366 авторських фільмів
відомих кінодокументалістів. Нові пошуки та експе
рименти кінорежисерів, операторів та сценаристів,
бажання рівнятися на європейський кінематограф,
призвело до розширення меж і можливостей, нове
бачення героя в кінокамерою, виникнення нових
жанрів в 1970–х роках.
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Публіцистика М. Куропася:
основні напрями
У статті проаналізовано публіцистичну спадщину Мирона Куропася –
відомого дослідника українcької громади США, педагога, багатолітнього члена
Українського народного союзу. Метою розвідки є спроба визначити головні
напрями публіцистичного доробку М. Куропася, розглянути та проаналізувати
визначальні теми, що його цікавили. Автором вивчено взаємозв’язок статей
публіциста зі сферами його діяльності, посадами, що були ним зайняті. При
цьому було переважно використано описовий, порівняльний та узагальнюючий
методи. Використання методів абстракції, історизму, системності та
формалізації дозволило виявити, що у відсотковому співвідношенні найбільша
частина статей М. Куропася присвячена аналізу становлення та розвитку
інституцій, що були створені українцями в США. Вагому роль у публіцистичному
доробку М. Куропася займають публікації, що висвітлюють політичне життя
США та незалежної України. Важливими для публіциста є теми взаємодії
етнічних груп у США, українсько-єврейських відносин.
Ключові слова: М. Куропась, українська діаспора США, публіцистика.

Важливою складовою частиною громадсько-політич
ної та культурної праці М. Куропася – представника
української громади США, активного члена Українсь
кого народного союзу (далі – УНС), дослідника історії
української громади США, був значний публіцистичний
доробок, що визначає актуальність дослідження.
Під категорією «публіцистика» розуміємо сукуп
ність статей, що були оприлюднені М. Куропасем у
періодичних виданнях США, Канади та інших країн.
Публіцистична спадщина М. Куропася характеризується
різноманітністю тематичного спрямування. Аналіз
опублікованих ним статей, дає змогу простежити
специфіку поглядів дослідника щодо громадськополітичного та культурного життя у США та Україні, а
також, місця та ролі американських українців в ньому.
Дотепер публіцистика М. Куропася не ставала пред
метом спеціального дослідження. На сьогодні наявні
лише рецензійні огляди та рецензії на монографії
М. Куропася [1; 2; 7; 8; 9; 12; 13; 51; 52; 53; 54; 57; 58;
59]. Публікації вченого в періодиці було використано
також при дослідженні окремих проблем, котрі вивчав
М. Куропась [3; 4; 6].
Основу джерельної бази дослідження становлять
статті М. Куропася, що були опубліковані у виданнях:
«The Ukrainian Weekly», «New Pathway», «Свобода»,
«Самостійна Україна», альманахах та календарях УНС.
Метою розвідки є аналіз публіцистики М. Куропася
та виокремлення основних тематичних напрямів його
публікацій.
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Варто зауважити, що М. Куропась багато років
веде власні авторські колонки у виданнях США та
Канади: «The Ukrainian Weekly» – «Faces and Places»
(вперше з’явилася у 1984 р., на даний час в форматі
колонки вийшло 647 статей) та «New Pathway» – «Tut
І Tam» (перша стаття вийшла в 2009 р.). Загальний
обсяг статей М. Куропася (які вдалося віднайти
автору) в періодичних виданнях становить 902 позиції.
Проаналізувавши публіцистику М. Куропася, можемо
констатувати, що переважна більшість статей була
опублікована у виданні «The Ukrainian Weekly» –
89,5 %. Саме це видання, на думку публіциста, повинне
було об’єднати американських українців, особливо
молоде покоління, котре було народжене у США, добре
інтегрувалося в життя цієї країни.
Аналіз публіцистичного доробку М. Куропася доз
воляє виокремити певні напрями, в основу виділення
яких був покладений кількісно-тематичний принцип.
Найбільшою за чисельністю групою є статті, що
присвячені висвітленню громадсько-політичних тем
(43,5 %). В цій групі можемо виділити кілька підгруп,
оскільки, М. Куропась висвітлював актуальні та зло
боденні проблеми.
Аналізуючи громадську складову, варто наголосити,
що М. Куропась висвітлював питання діяльності
молодіжних організацій, що були створені українцями у
США, й членом яких він був – МУН (Молоді українські
націоналісти), ЛУМПА (Ліга української молоді
Північної Америки) та ін.
М. Куропась має також публікації, в яких торкається
теми Голодомору 1932-1933 рр. в Україні. У цих
статтях автор наголошує на штучності Голодомору,
інспірованості його владою для знищення українців.
Зауважимо, що він був членом Комісії по Голоду в
Україні (Commission on the Ukraine Famine), що була
створена при конгресі США. У висновках комісії
стверджувалося, що Голодомор був штучно спричинений
владою для винищення населення [7, с. 17].
Важливим для М. Куропася як активного громад
ського діяча, було висвітлення спланованої кампанії
«дезінформації», що була пов’язана із «очорненням»
українців різними організаціями та об’єднаннями
(OSI – Office of Special Investigations (Офіс спеціальних
розслідувань), CBS – телевізійний канал). За твер
дженнями М. Куропася, ці організації діяли за
підтримки правлячої верхівки Російської Федерації.
Зауважимо, що з початку діяльності OSI, під шквал
звинувачень потрапили вихідці зі Східної Європи
та Радянського Союзу [3, с. 107]. Оскільки ці особи
були свідками злочинів, що були скоєні НКВС,
громадськість насторожувала співпраця організації
(під керівництвом А. Раєна (мол.) із КДБ [3, с. 108].
В статтях, присвячених вищевказаній проблематиці,
М. Куропась послідовно висвітлює діяльність А. Раєна
(мол.), наголошуючи на спланованій акції дискредитації
українців. Публіцист наголошує, що із книги А. Раєна
(мол.) виходить, що українці у своєму ставленні до
євреїв були гіршими навіть за німців. Дослідниця цієї
проблеми Я. Примаченко зауважує, що важко відповісти
на питання, чому саме А. Раєн (мол.) з таким завзяттям
взявся «викривати» українських «антисемітів». Один із
рецензентів книги А. Раєна (мол.), Тед О’Кіф заува
жував, що окрім кар’єризму, не останню роль зіграло
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й захоплення А. Раєна (мол.) міццю та масштабами
радянської структури влади [3, с. 110]. Варто зауважити,
що пізніше, М. Куропасем було видано книгу, де були
узагальнені його думки, та зібрані ним факти, що
доводили безпідставність звинувачень проти українців
та представників інших національностей [26].
Громадська сфера діяльності тісно пов’язана із
політичною складовою. М. Куропась, як активний діяч
Республіканської партії США, спеціальний радник пре
зидента з етнічних питань (1976-1977 рр.), легіслатив
ний асистент сенатора, має у своєму доробку значну
кількість публікацій, що аналізують політичне життя.
Частину статей він присвячує аналізу внутрішньої та
зовнішньої політики президентів США [6].
Важливим є висвітлення й аналіз М. Куропасем
світових політичних подій. Здебільшого це статті, в
яких йдеться про міжнародні відносини. Значна частина
цих публікацій присвячена аналізу американськоросійських стосунків, агресивної політики Російської
Федерації щодо Грузії та України та ін. Автор статей
зауважує, що В. Путін грає на почуттях росіян,
і використовуючи т. зв. трійку: самодержавство,
ортодоксію і народництво [43, р. 7; 50, р. 7; 33, р. 7].
Дослідник стверджує, що самодержавство вкоренилося
ще з часів правління царів. Він зауважує, що російський
народ ніколи не відчував ідей ренесансу, реформації
та просвітництва, й закономірно, не були закладені
ідеали незалежності індивіда, натомість, царська влада
трималася на тотальному контролі всіх сфер життя [42,
р. 7]. М. Куропась висловлює думку, що демократія
не притаманна росіянам, адже, на їх переконання
свідчить про слабкість правителя, анархію [42, р. 7].
Цим, підсумовує М. Куропась, користується В. Путін,
застосовуючи тотальний контроль, цензуру всіх ЗМІ,
опираючись на вплив російської православної церкви,
що підтримує авторитет правління президента (як і
колись царя) [42, р. 7; 45, р. 7].
В окрему підгрупу також виділяємо статті М. Куро
пася щодо політичного життя в незалежній Україні. Як
і більшість закордонних українців, народженого у США
М. Куропася завжди цікавила батьківщина предків –
Україна. Як і більшість українців по обидва боки океану,
і він із здобуттям Україною незалежності, вперше за
довгі роки, мали надію на демократичні перетворення
[35, р. 7]. Проте, зауважує М. Куропась, поступово
ставало зрозумілим, що бажаних змін не відбувається,
влада ставала все більш корумпованою, заручалася
підтримкою злочинних угруповань.
Аналізуючи зміну президентської влади в Україні,
публіцист зауважує, що частина суспільства відчула
страх, дізнавшись про поразку Л. Кравчука [23, р. 7].
Дослідник стверджує, що Л. Кравчуку була притаманна
риторика при вирішенні значної кількості питань, без
подання пропозицій конкретних дій [23, р. 7].
Зауважимо, що прихід до влади Л. Кучми М. Куро
пась сприйняв з ентузіазмом [23; 24]. Проте, в травні
1997 р., публіцистом було оприлюднено відкритий
лист до українського президента, в якому поряд із
позитивами (демократизація, відхід від комунізму,
відмова від ядерної зброї та ін.) вказувалося, що
президенту необхідно звернути увагу на погіршення
економічної ситуації, інституційну корупцію та хабар
ництво, які її провокують [25, р. 7]. Згодом М. Куропась
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у своїх статтях послідовно висвітлює тотальний конт
роль Л. Кучмою всієї влади в країні, розвиток бан
дитизму, погіршення економічної ситуації, причетність
Л. Кучми до справи вбивства журналіста Г. Ґонгадзе [26;
27; 29; 30; 31; 32; 42].
Аналізуючи життя в незалежній Україні, М. Куро
пась не міг оминути події Помаранчевої революції. З її
початком М. Куропась публікує статті, в яких висловлює
захоплення діями українців, що наважилися йти проти
системи [39, р. 7; 40, p. 7]. Звісно, підкреслював М. Куро
пась, були люди, які не підтримували ідей революції. Він
пише, що їх можна поділити на три групи: опортуністи,
дезінформовані та ідеологи. До першої групи він
відносить Л. Кучму, В. Януковича та їх «поплічників»,
що намагалися втримати владу в своїх руках [41, p. 7]. До
другої, на думку М. Куропася, належать дезінформовані
мешканці Східної України, яких ввела в оману політична
пропаганда, що пророкувала американську владу в
Україні у випадку виграшу В. Ющенка – «агента» ЦРУ
США [41, p. 7]. До ідеологів автор статей відносить В.
Путіна та його помічників, котрі, на думку М. Куропася,
намагаються здійснити свої великоімперські плани і
приєднати Україну до Росії, в якості залежного суб’єкта
[41, p. 7]. Стосовно наслідків революції М. Куропась
зауважує, що хоча пізніше й відбувся розкол у таборі
«помаранчевих», все ж український народ показав, що
здатен боротися за власне майбутнє.
М. Куропась розглядає у своїх статтях початки
президентства В. Януковича [10]. Автор статей наго
лошує, що президентство В. Януковича відкинуло
українців у розвитку на 20 років; критикував публіцист
і кадрову політику президента. Проте, найбільше
занепокоєння у М. Куропася викликала залежність
В. Януковича від Кремля.
Наступну групу статей М. Куропася складають
публікації, що аналізують життя українців у США
(22 %). У цих розвідках публіцист висвітлює історію
переселення мігрантів з українських земель до США, їх
побут, перші кроки до організації в громади. Аналізує
М. Куропась й історію, та значення періодичних
видань «Свобода», та «The Ukrainian Weekly», адже
саме вони були, і залишаються вагомим фактором в
об’єднанні українців, обміні інформацією, платформою
для висловлення думок, ведення дискусій. М. Куропась
постійно наголошує на надзвичайно важливій ролі цих
періодичних видань у житті українців у США.
Наголосимо, що переважну більшість публікацій
цієї групи становлять статті, котрі присвячені розгляду
діяльності організацій, що були створені українцями
у США: Український Конгресовий Комітет Америки
(УККА),
Злучений
Американський
Допомоговий
Комітет (ЗУАДК), Організація Державного Відродження
України (ОДВУ), ОУН. Варто підкреслити, що М. Куро
пась підтримував діяльність мельниківської гілки ОУН.
Відповідно, у статтях часто зустрічаються твердження
про хибність поглядів представників ОУН (б). Не
викликає здивування наявність у публіцистиці М. Куро
пася статей, в яких висвітлюється діяльність УНС,
активним членом якого він є. Частина з них, особливо ті,
що були присвячені історії становлення та розвитку цієї
організації, лягли в основу монографічного дослідження
М. Куропася про УНС, яке було підготовлене й видане
до 100-річчя від заснування Союзу.
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Зауважимо, також, що значну частину публікацій
цієї групи, складають статті, в яких М. Куропась пише
про діяльність осередків УНС, що функціонували по
всій території США. У цих статтях публіцист висвітлює
непересічні події, що відбувалися на місцях, діяльність
членів союзу, котрі змогли згуртувати українців у велику
громаду, що стала вагомою частиною організації.
М. Куропася завжди приваблювали яскраві особис
тості. Думаємо, тому наспутна група статей присвячена
«персоналійній» тематиці (10 %). Зустрічаємо публі
кації, в котрих аналізується роль історичних осіб,
політиків, діячів УНС, активістів української громади
США.
Наступну групу статей (7,5 %) складають публікації,
які можна віднести до категорії рефлексійних. У цих
статтях М. Куропась прогнозує розвиток громади та
країни на певний рік, підводить підсумки років, що
минають; описує подорожі; присвячує статті членам
родини (пише про життя та діяльність батька та матері,
дає настанови синам та ін.). Статті такого характеру є
надзвичайно цінними, адже розкривають особу з точки
зору її особистого та внутрішнього світу. Аналіз статей
цього напряму дає змогу краще зрозуміти особистість
М. Куропася.
Дослідження етнічних питань було сферою наукових
зацікавлень М. Куропася. Тому 6,4 % текстів становлять
ті, які можна віднести до відповідної групи. Варто
підкреслити, що серед цих публікацій зустрічаємо
статті, котрі характеризують етнічні відносини в США
в цілому. В окремих публікаціях аналізуються конкретні
проблеми етносів, що мешкають у США.
У цій групі варто також виділити публікації
М. Куропася, що присвячені І. Дем’янюку. У цих
статтях автор розкриває історію українця, якого було
звинувачено у злочинах, здійснених під час Другої сві
тової війни, намагаючись довести їх несправедливість.
Згодом, М. Куропасем було опубліковано працю, що
послідовно розкривала невинність І. Дем’янюка [50].
Аналізуючи статті даної підгрупи, варто зауважити,
що зацікавленість М. Куропася долею І. Дем’янюка,
спричинила його інтерес до аналізу українськоєврейських відносин. Автор статей робить спробу
пояснити напруженість стосунків між представниками
цих етносів, яка, на його думку, склалася історично. Але
враховуючи, що певні політичні кола в США намагались
показати українців, як націю антисемітів, М. Куропась
неодноразово аналізував ці взаємовідносини, вислов
люючи власні, часом відмінні від поглядів решти,
розміркування. Зауважимо, що за такі погляди,
М. Куропася неодноразово називали антисемітом. В
аналізованих статтях, публіцист намагався донести
читачу хибність звинувачень на свою адресу, й
неодноразово наголошував, що існує третя сторона,
котрій «вигідні» українсько-єврейські протиріччя.
4,5 % від загальної кількості складають статті, в
яких М. Куропась звертається до висвітлення питань
релігійної сфери. Публіцист наголошував на важливості
релігійного чинника для життя та діяльності громади,
нації, країни, як об’єднуючого/дестабілізуючого фактору.
Він розглядає історію виникнення української грекокатолицької та православної церков, значення церкви
у житті українських мігрантів у США, становище
української церкви в Україні із часу її незалежності.
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В доробку М. Куропася, як педагога з багатолітнім
стажем роботи у цій сфері, є публікації, що присвячені
проблемам освіти в США (3 %). У них він вказує
на недоліки системи освіти і шляхи їх вирішення.
Навчання, вважає автор статей, це процес, результат
якого залежить від поведінки [58, р. 2]. Важливим для
педагога, на думку М. Куропася, є чітке і точне уявлення
цілей навчального курсу і його кінцевого результату.
Варто наголосити, що значну частину публікацій цієї
групи становлять статті, що висвітлюють історію та
діяльність Національного університету «Острозька
академія», де М. Куропась є почесним доктором і
очільником Фонду друзів Острозької академії, що діє в
США. В них він висвітлює історію академії, наголошує
на унікальності цього навчального закладу, закликає
читачів до підтримки, в тому числі, й фінансової,
університету.
Наступну групу (1,5 %) складають публікації, в
котрих М. Куропась характеризує культурне життя
українців США. Таким чином, автор статей намагався
ознайомити читачів із важливими культурними подіями,
закликаючи американських українців до фінансової та
моральної підтримки різного роду імпрез та заходів.
Рецензії та рецензійні огляди складають ще одну
групу публікацій М. Куропася, котра, також становить
1,5 % від загальної чисельності. В таких статтях
присутній аналіз наукових досліджень, літературних та
науково-популярних видань.
Аналізуючи публіцистику М. Куропася, необхідно
зауважити, що окрім виділення кількісно-тематичних
напрямів статей, певний поділ можемо здійснити,
беручи до уваги хронологічний принцип. Дослідження
текстів, що були написані у 1950-1959 рр., показали,
що присутні публікації, котрі є рефлексійними, а
також, статті, що висвітлювали життя молодіжних
організацій українців у США. Статті М. Куропася,
котрі були оприлюднені в 1960-х рр. описували життя
українців у США; з’явилася персоналійна тематика.
Проте, переважна більшість публікацій, була присвячена
висвітленню проблем молодіжних організацій, оскільки
саме в цей період М. Куропась був активним в МУН
та ЛУМПА. Публіцистика 1970-1979 рр. характери
зується розширенням тематичного спрямування статей.
З’являються публікації, що висвітлюють діяльність
УНС та його осередків, статті, що розкривають релі
гійні аспекти життя українців. Зважаючи на те, що в
аналізований період М. Куропась займає посаду радника
президента США з етнічних питань, в його доробку
з’являються статті, що висвітлюють етнічні питання.
Варто наголосити, що в 1970-х рр. переважну більшість
статей М. Куропася склали офіційні документи –
оприлюднення звітів діяльності в УНС. У період
1980-1989 рр. М. Куропась продовжує присвячувати
статті вищевказаним темам, разом з тим, публіцист
оприлюднює публікації, котрі стосуються особистих
переживань, статті присвячуються членам родини.
Провідною темою аналізованого періоду стають етнічні
питання. Варто також зауважити, що у кінці 1980-х рр.
М. Куропась звертається до висвітлення подій розпаду
СРСР та здобуття незалежності Україною. Аналізуючи
публіцистику М. Куропася 1990-1999 рр., варто наголо
сити на тому, що поряд із висвітленням вищевказаних
тем, переважну більшість статей публіцист присвячує
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аналізу життя в незалежній Україні. Така ж тенденція у
написанні статей була збережена і в 2000-х рр.
Публіцистична спадщина М. Куропася складає важ
ливий комплекс до вивчення його діяльності, поглядів
та світогляду; виступає джерелом до вивчення того
проміжку часу, в котрому були написані статті. Загалом,
публіцистику М. Куропася умовно можна поділити за
тематикою: громадсько-політична (висвітлення актуаль
них проблем української громади у США; аналіз
питань щодо діяльності американських, українських та
світових політиків, їх вплив на міжнародну ситуацію),
статті, що висвітлюють життя українців у США (історія
переселення, проблеми функціонування інституцій,
що були створені українськими мігрантами США),
персоналійна (публікації про діячів, що мали вплив
на розвиток політичного, культурного життя у США
та Україні, відомих політиків, президентів та ін.),
рефлексійна (публікація статей в, котрих висловлюються
прогнози розвитку, підбиття підсумків років; статті,
що присвячені членам родини), етнічна (питання, що
стосуються взаємодії етнічних груп, ведення етнічної
політики), релігійна (переважно висвітлення історії
української церкви у США, та її ролі в процесах
етнічного становлення мігрантів з українських земель),
освітньо-педагогічна (статті, що висвітлюють проблеми
освітнього процесу в США та Україні), культурна
(розгляд питань, що пов’язані із мистецькою сферою
життя української громади у США), рецензії та
рецензійні огляди, котрі публікувалися М. Куропасем на
праці наукового та науково-популярного характеру.
Проаналізувавши публіцистичний доробок М. Куро
пася, підкреслимо, що тематичну спрямованість статей
М. Куропася, певною мірою, зумовлювала його про
фесійна та громадсько-політична діяльність. Будучи
головою МУН, публіцист оприлюднює статті, в яких
висвітлює діяльність організації. Перебуваючи на
посаді радника президента з етнічних питань, в доробку
М. Куропася, з’являється значна кількість публікацій, що
присвячені етнічним питанням. Постійно працюючи в
сфері шкільної освіти, М. Куропась публікує статті, що
висвітлюють питання навчання в школі.
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Major themes of Мyron Kuropas’s publicism
The article is devoted to Myron Kuropas’s publicism. The author of the article
outlines key themes of the publicist’s heritage. Moreover, his most important thoughts
are listed, scrutinized and analysed.
Therefore, having conducted this research, the author summarizes that, first of
all, Myron Kuropas’s articles dominantly delineate the political and historical life of
the Ukrainians in the USA. Furthermore, it is underlined that the publicist closely
examines the political tendencies in Ukraine throughout the period from 1991 to
nowadays. The great bulk of Myron Kuropas’s publicist work is represented by the
articles devoted to the processes of ethno-national formation of the Ukrainians in the
USA as well as to ethnic policy of this multinational country. It is worth mentioning
that Myron Kuropas in his research constantly indicates the negative influence on
Ukraine extended by the Moscow tsars, then by the USSR government, and, finally, by
President Putin. The publicist emphasizes that during this time span Russian policy
regarding Ukraine has not changed its imperial character.
Secondly, the significant part of Myron Kuropas’s works concerns the religious
factor and its role in the Ukrainian migrants’ life in the USA. The researcher notices
that for the migrants from Ukraine religion is the major constituent in the process of
perceiving their ethno-national identity.
Thirdly, the publicist highlights the development and the role of the Ukrainian
National Association which he considers to be the major catalyst for Ukrainians’
consolidation in the USA. Moreover, Kuropas is confident that the questions of
education are of high importance; therefore, having dedicated many years of his life
to working in the institutions of secondary education, he states that the foremost thing
for a pedagogue is to comprehend the final aim and the result of the discipline he or
she teaches.
Besides, as a historian, in his articles Myron Kuropas outlines the relations
between the Ukrainians and Jews. He studies the conflict situations that emerged
among the representatives of these two groups on the territory of the USA and
examines the historical roots of the tension in their relations.
Finally, this article analyses the interconnection between the spheres of Myron
Kuropas’s activity, especially between his jobs, and his publicist works. Being an
active member of the youth organisations created by the Ukrainians in the USA, he
mainly devotes his research to the activity of these societies. After being chosen as
Ethnic Issues Counsellor to the US President, Kuropas in his articles mainly writes
about ethnic policy in the USA. Thus, in this study it has been concluded that Myron
Kuropas’s publicism supplements his social, political and cultural activity as well as
depends on it.
Keywords: Myron Kuropas, Ukrainian diaspora, publicism.
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«Ukrainian general encyclopedia»:
from idea to its implementation
The basic elements of encyclopedic tradition on the territory of Galicia in the late
nineteenth century are characterized, the work of Taras Shevchenko Scientific Society
in the area of entsyklopedystky is reviewed, stages and the peculiarities of creation the
first «Ukrainian General Encyclopedia». A great attention is paid to the need in such
work which was predetermined not only the progress of science, but also the growth
of national consciousness of Ukrainians. It is noted that some stabilization of political
life in Galicia during the interwar period and during policy of «Readjustment» was
pushing Ukrainian scientific elite, which was concentrated primarily in the ranks of
Taras Shevchenko Scientific Society to take part in active work on the encyclopedia.
The author notes that «the Ukrainian General Encyclopedia» was focused on the
general public. Despite the relatively small total volume, the edition consisted of 34
thousand articles and work attracted 136 authors. The publication of the encyclopedia
showed that certain groups of patriots and professionals of their business could make
an extremely ambitious project that had not been able to implement more powerful
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research institutions, to prove the ability of Ukrainian Scientific Elite to realize
fundamental scientific research projects.
Keywords: Ukraine entsyklopedystyka, Ukrainian General Encyclopedia,
Taras Shevchenko Scientific Society, Galicia, national intellectual elite, national
consciousness.

(стаття друкується мовою оригіналу)
«Ukrainian General Encyclopedia» (UGE) became the
first completed Ukrainian encyclopedic edition of modern
times and it remained the only in this way for a long
time. It became a real Ukrainian cultural achievement of
Ukrainians that put them in the same line with other highly
developed nations of the world. Designated trend against the
background of absence of modern Ukrainian historiography
of professional publications makes to go into a detailed
analysis of its appearance and also features of semantic
content.
In Ukrainian and foreign historiography are absent
comprehensive scientific works that would be devoted
to the research of the history of the «Ukrainian General
Encyclopedi». The current source base is stored in the
central and some departmental archives of Ukraine and there
are also published individual documents and collections
of documents and printed epistolary and memorialists
of individuals those involved in domestic encyclopaedic
projects of the twentieth century and they let us highlight
the declared our problem with sufficient completeness
and exhaustion. The main purpose of the article is to
characterize the peculiarities of creation of UGE, to describe
its thematic orientation and content part.
Presenting main material. February 4, 1930 in
Lviv magazine «Delo» an article «What will be our first
entsyklopediya?» by I. Rakowskiy appeared, inwhich
the author figured out the concept of the publication.
Responding to a question posed in the title, he stated that
first of all encyclopediya will be «not big», «Other cultural
nations have such works in scores of volumes, we must
be satisfied in three volumes for the first time [...]. Other
nations have cultural beside large multivolumes such
«small» entsyklopedias which are actually intended to
mass distribution. Our first book will exceed by its volume
«small» entsyklopedias of Brokhavza, Herder and Meyer
which were recently published and it will be equal to
«Small Lyarusovy». When masses of civilized peoples like
the Germans and the French are full of mentioned small
entsyklopedias, that’s why for our peopleit will be enough to
have three–volume book of knowledge» [24, p. 3].
Describing the trend of publication, its Editor in Chief
outlined what «UGE» cannot be and will not – «neither
dictionary of Ukrainian language or terminological
dictionary from all areas of knowledge, and besides the
dictionary of abstract concepts and ideas». Such requests
could be put forward only to complete multi–Ukrainian
dictionary, which was assisted by Ukrainian Academy of
Sciences. Therefore, I. Rakowskiy stated on «general»
character of encyclopedia: «According to its volume our
book will contain the most important data from all fields of
human knowledge with a special place for Ukrainian study
and needs of our educated public» [24, p. 3].
In the continuation of the article Editor–in–chifrefuted
objections that some critics expressed according to brief
overviews of geography, history and literature «the most
important civilized peoples, which are considered to be even
impossible and worthless» [27]. In the last part of his article
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I. Rakowskiy answered the skeptics who threw in the side
of initiators of project the lack experience and professional
forces, in his opinion, the presence of forces was enough to
prepare «Ukrainian General Encyclopedia» [27].
In April 1930 came the first model «UGE».
Simultaneously Editorial Board «UGE» emphasized that
the publication is not processing or compilation but self–
employment, in which the emphasis is made on the life
of Ukrainian people – «it is first of all Ukrainian and it is
intended for Ukrainian reader». The «opening remarks»
were mentioning the great difficulties which the initiators
of the project were overcoming. First of all, it dealt with
the lack of full encyclopedic dictionary of the Ukrainian
language, specialized encyclopedias of individual scientific
disciplines instability of conventional terms. Small volume
of encyclopedia did not give an opportunity to accommodate
«many titles and reviews like this maybe wanted the experts
who were taking part in individual areas of knowledge»;
it was not easy to observe proportionsin evaluating of
«isolated areas, and even slogans». «UGE» had to combine
two different tasks – popularity and scientific field. Duties
of Editor–in–chief of project took over himself I. Rakowski
[7].
Work on the publication of the encyclopedia, which was
in three volumes, lasted for five years. During this time,
not only material was prepared, but also all subscribers
received their copies of «UGE». The last one was the most
important factor, because the lack of external financing
(Taras Shevchenko Scientific Society could not fully finance
the project, because it needed in material help) needed quick
incomes from readers.
As pointed B. Kubiyovych, general conditions of work
on «Ukrainian General Encyclopedia» in Western Ukraine
«were not bad» [15, p. 249]. But if the number of authors
for encyclopedia was enough (although the fees were low),
the lack of permanent employees in the editorial office
again because of modest financial capacity felt more. Even
members of the editorial board were working part time.
More time for work on articles for «UGE» pay authors, who
lived in exile in Czechoslovakia – in Prague and Podebrady
because they «had fewer migrant labor, and thus more time
for» «UGE» [15, p. 249].
Financial problems affected the activity of employees
of the Editorial Board. So, when at the beginning of
the project, its members Ivan Rakowski, Volodymyr
Doroshenko, Michailo Rudnytsky, Vasil Simovich and
permanent secretary Ivan Bedrylo worked fairly smoothly,
but then friction between them began. Financial problems
have repeatedly threatened the project, but due to the in
intuitiveness of the Editor–in–chief of I. Rakowski, the
publication of «Ukrainian General Encyclopedia» got the
completeness.
The newly created encyclopedia inherited the most
famous contemporary European counterparts in structural
way. Despite the small total, it included almost 34 thousand
of articles and over 136 authors worked at them. Some of
them represented the Ukrainian political emigration in
Europe – Germany, Poland, Czechoslovakia [39, p. 1423–
1426].
To the better fulfillment of its function is informing
the greatest circle of readers about – «UGE» which was
structurally divided into thematic sections on which
different scientists worked: Anthropology; Archeology;
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Astronomy; Life Sciences; Veterinary medicine; Military
affairs; Geography; Geology; Economy; Ethnology;
History (World History, Cultural history, the History of
Ukraine, Ukrainian liberation struggle history, the History
of the Ukrainian Catholic Church, the History of the
Ukrainian Orthodox Church); Cooperation; Literature;
Math; Medicine; Art; Mineralogy; Linguistics; Music;
Pedagogy; Law; Psychology; Religion; Physical training
and Sport («Training and Competition»); Agriculture; Social
sciences; East study; Theater; Technical studies; Physics and
Chemistry; Philosophy.
The purpose of encyclopedia moderators was also to
submit detailed information about Ukraine and Ukrainian
people. This information of «UGE» was contained in
both in alphabetic form of articles and in a particular part
«Ukraine» which was full of detailed monographs viewing
of known domestic scientists. Its editor was Vladimir
Simovich. Only in the preparation of the first volume of
«Ukrainian General Encyclopedia» took part 76 authors
of articles. Unfortunately, authorship under the dictionary
slogans was not mentioned, because with few exceptions,
we can only speculate, and taking into consideration the
specialization of scientific experts.
Partly preserved correspondence of members of
the editorial board enablesclarification of authorship
of certain articles of the dictionary part of «UGE». So,
I. Krypyakevych wrote, among other things, a division of
«History» in the article «Russia» [4, p. 454]; P. Fedenko
was the author of articles «Donetsk and Krivyi Rig
Republic», «Zorka Samiylo», «Kozak» (definition), «The
Cossacks», «Kostomariv Mykola», «Yurii Kotsybynskiy»,
«Yurii
Lapchynskyy»,
«Volodymyr
Lewinskii»,
«Pereyaslav agreement of 1654, 1659», «Simon Petliura»,
«Revolutionary Ukrainian Party (RUP)», «Russian Social
− Democratic Labor Party (RSDLP)», «Bogdan–Zynoviy
Khmelnitskiy, Khmelnitskiy Timish; Yuriy Khmelnitskiy»,
«Olexander ShumskIy» and others [42].
The need to enter a specified amount of encyclopedia
required reduction of author texts. Therefore, «the slogans
even about important events and people reduced to a
few lines, and thus was making the content poor». This
was done not always consistently «with biographical the
largest was the slogan of M. Hrushevskiy (56 lines), then
followed I. Franko (36), then in third place T. Shevchenko
(32), and also followed B. Khmelnytsky (20) , I. Mazepa
(19), Metropolitan A. Sheptytsky (18), V. Lipinskiy (18),
S. Petliura (16) and etc.» [42].
Particular importance was given the project section
«Ukraine», by the initiators and leaders which were
published in the third volume of the publication. The section
included 49 articles which were written by 60 authors
from Western Ukraine (mostly from Lviv) and emigration.
Unlike other slogans «Ukrainian General Encyclopedia»,
articles which were devoted to various aspects of history,
geography, economy, culture of Ukraine have a specific
author, whose name is listed below each article.
Section «Ukraine» contains fundamental thematic
essays in several pages, which highlighted certain points
in its history, culture, economy, ethnography and so
on. Written by well–known scientists, these articles
are integral scientific researches, which are more close
not to encyclopedic articles but to the sections of
monographs. Thus, the article of I. Krypyakevych opens
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section of «Ukraine» about origin of the name «Rus»
and «Ukraine», their application and use in different
historical periods. The author points out the historical
continuity and interconnectedness of these names,
demonstrating the continuity of the history of Ukraine and
its lands [13, p. 361−361]. This beginning of the section
is justified because it immediately took off all possible
misunderstandings about territory and the history of land
that saw scientists.
Then there were articles on natural climatic and
geographical peculiarities of Ukraine. Highlighting the
physical geography (author – M. Dolnytskyi), geology
(Yu. Poliansky), minerals (S. Pasternak), the authors
showed the diversity of natural areas of Ukraine,
lithospheric processes that influenced on its situation and
features of management. Not limiting to factual statement,
the authors these sections wanted to show Ukrainian
natural opportunities, making no distinction between
Nadniprianshchyna and ignoring any political points
consciously and actually stressing the need to unite all
ethnic Ukrainian lands. It should also be noted that from
the beginning of the analysis of resources and features of
Ukraine and territorial boundaries Galicia or the USSR were
not taken into consideration, and all lands where the vast
majority of the population were Ukrainians. So to Ukraine
were included also Kuban and Stavropolshchyna and even
the Crimea, which was not Ukrainian neither ethnic nor
political and administrative. Particular, in his article on
climate information in these regions G. Drohomyretskiy
gives in formation and M. Dolnytskyi and I. Rakowski,
highlighting the flora and fauna of Ukraine not avoid the
attention of the Crimean Mountains and the northern slopes
of the Caucasus Mountains.
Another important section prepared by I. Rakowski,
devoted to anthropology of Ukrainians. This local
anthropological type he expires from Neanderthals. The
author pointed out the various components that later became
the basis for the first Slavs, and also directly to Ukrainians.
Quite interesting general opinion of the author, in which he
follows his teacher F. Vovk, clearly classifies Ukrainian to
the south, not east Slavs, proving anthropological closeness
of Ukrainians especially with the population of the Balkans,
but not Russia and Belarus [24, p. 392].
Prehistory and archeology of Ukraine highlighted in
its slogans L. Chykalenko, V. Shcherbakivsky especially
Ya. Pasternak, B. Kubiyovych as they promised editor in
chief of «UGE» and prepared for an encyclopedia important
section devoted to anthropogeography or demography of
Ukrainians. Highlighting the Ukrainian settlement, including
demographic changes at different times (the article was
supplemented with a series of maps and charts), he scored to
areas of settling where the Ukrainians had majority not only
Krasnodar region, but almost all Stavropolshchynu and North
Caucasus, up to the borders of Karachayevo – Cherkessia,
Dagestan and Chechnya. Showed V. Kubiyovych also uneven
settlement of Ukrainians even on ethnic territories, especially
pointing out that urban lives only 18−20% of the Ukrainian
population, and it does not depend on that fact whether it is
Soviet or Polish parts. The scientist also outlined the main
areas of settlement of Ukrainian diaspora – Far East, Urals,
Central Asia, Europe and the world [14, p. 409–423].
It was meaningful sketch of Z. Kuzelifrom ethnography.
In it the author in accordance with the classical canons
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highlighted features of material culture of Ukrainians and
their economy. In particular, there was described the specific
regional characteristics in gathering, fishing, hunting,
farming, beekeeping. However, the most attention is paid
to agriculture as the most common economic form. The
author also paid attention to Ukrainian cuisine and features:
preparation and consumption of meat, fish, vegetables,
bread. He remembered the most notable Ukrainian dishes
such as borshch, varenyky, oatmeal, kvass and other sand
also folk crafts [16, p. 423–424].
The continuation of ethnology thematic became
I. Krypyakevych» Ukrainian clothes in ancient times»
[13]. Not in encyclopedic way is dedicated the chapter
which is devoted to art. The author of most essays of this
unit V. Sichynskyi (only articles about Ukrainian Easter
eggs and embroidery wrote I. Gargula and the article about
the Ukrainian ceramics wrote I. Pasternak) produced real
scientific exploration which did not not inferior to many
informative and scale monograph of that time [36].
Besides the architectural issues significant place in the
section «Art» takes lighting of Ukrainian features in other
areas of culture. Ukrainian Art is described in all its forms
and manifestations and painting (from trypilska ceramics
and ending by modernism in early XX century.) Engraving
as an integral component of creating books indicating the
main stages of its development and key representatives of
the genre and their masterpieces; applied art (especially
jewelery making), which the author also derives from
ancient times and sites, which were found on the territory
of Olvia; weaving as a form of traditional Ukrainian art;
embroidery. The latter form of folk art in a separate sketch
with color illustrations that clearly demonstrated not only
regional differences in Ukrainian embroidery, but also
various folk technology. The section also dealt with the
pottery, creating Easter eggs, made a retrospective analysis
of Ukrainian pottery since ancient times, the production of
artistic works from leather, paper, etc. [37].
No less fully represented in the «UGE» Ukrainian music
in all its related concepts and forms, and also Ukrainian
Theatre and museum study [1; 32]. Reproducing the image
of Ukraine in broad historical perspective, the authors could
not avoid this important field of Ukrainian life as folklore.
After all, it connects all generations of a single cultural
thread, embracing the entire array of verbal works of poetry
and prose) which are stored in people’s memory for a long
time, sometimes for centuries, moving interpretation from
generation to generation. The author of this section has
become F. Kolessa [9].
The article is about the Ukrainian language, its phonetic,
morphological features, elements, dialect and history
belongs to many authors. In particular, a general description
of Ukrainian language was made by V. Simovich [34; 35]
section on regional dialects wrote I. Zilinski [6, p. 561–
563], Transcarpathian sayings described I. Pankevych [21,
p. 563–564], the history of the formation of the Ukrainian
language and the genesis of modern literary highlighted
S. Smal–Stotskiy [38, p. 564–571]. Grammatical analysis
of Ukrainian language and its dialects and lexicography
and historical snapshot of Ukrainian spelling committed
V. Simovich [35].
Equally well–known scientists highlighted in the
encyclopedia the issues which were related to world history
and the history of Ukraine. Generally, the historical theme
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is crucial for almost any encyclopedia. Could not escape
this trend and creators «Ukrainian General Encyclopedia».
Historical articles can be divided into two basic types:
the slogans that contain information about historical
personalities and events as the history of Ukraine and also
world history, and general article with units on history of
Ukraine in the chapter» Ukraine».
Separate articles in «UGE» presented the history
of Galicia, Bukovina and Transcarpathia their authors
were I. Krypyakevych (Galicia from Princely Times to
1772), K. Levitskiy (Galicia under Austrian supremacy),
M. Korduba, Yu. Serbyniuk (Bukovina), I. Pankevych
(Transcarpathia) [10; 11; 17; 33]. The authors of these
essays have sought not only to note some important for that
or other region some historical facts, but also show two
points: the peculiarity of development of each region and
their unity in the context of the overall Ukrainian nation.
Thus, once again reinforced the idea of historical, cultural
and the public unity of all Ukrainian lands, which form a
united Ukrainian state besides it was considered to be the
priority. Attempts to create such in the past actually paid
considerable attention in the chapter «History».
Significant place in the encyclopedia takes history of
the liberation ranks in 1917−1920. The fact that many
of the authors and compilers, including Editor–in–chief
I. Rakovskiy were direct participants and witnesses of those
events, avoid them in their slogans they could not, no matter
how could not think of them in the chapter «Ukraine».
Otherwise, described the liberation movement in Galicia
I. Kedryn Actually, the creation WUPR and struggle for
statehood in his essay devoted one paragraph, and the
description of Ukrainian–Polish war is omitted. Instead,
more attention is paid to the Polish government repression
against members of the liberation movement and the
military officers of Ukrainian Galician Army (UGA) [8].
Highlighting the liberation struggle, the authors of
encyclopedia could not avoid also tight and the related
topics of political exile. After all, most attempts to gain
independence of Ukraine, including the 1917−1920’s.,
certainly ended with the departure of public and political
leaders abroad. So, I. Borshchak the beginning of Ukrainian
political emigration considered its first wave which was
associated with defeat speech of I. Mazepa [3, p. 731−734].
L. Beletskiy, R. Perfetskiy, P. Fedenko continued themes of
Ukrainian emigration who tried to show their slogans fate
of Ukrainian politicians in early XX century and who were
forced to seek refuge abroad. Thus P. Fedenko paid attention
not only politicians who deliberately went abroad, but also
ordinary soldiers of the Ukrainian People’s Republic (or
Ukrainian National Republic, UNR), interned in the Polish
camps [41].
Quite interesting for understanding of the contemporary
world of Ukrainian intelligentsia is an article devoted to
the events in the USSR (its author was a former head of
government of the Directory I. Mazepa). Having a burning
wish to highlight the events in Soviet Ukraine objectively,
he strongly emphasized the opposition of the Ukrainian
people to Soviet rule, which was not quite true. A key
thesis of the essay of I. Mazepa was the approval of the
final turn Ukraine into a Russian colony, which is engaged
in siphoning the resources in the metropolis. In the article
of I. Mazepa also described the Holodomor 1932–1933’s in
Ukraine – the forbidden topic in the USSR [19].
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The authors of «UGE» did not limit to military–
political and regional subject. Rather thorough was series
of articles devoted to the development of Ukrainian writing
and literature. The authors of these slogans became known
writers and cultural figures of the epoch – the writer
B. Lepkiy, who characterized Ukrainian writing in the
Middle Ages [18, p. 772–780]; L. Biletsky, the author of the
article about one of the least studied periods of Ukrainian
history of literature – XV−XVIII century [2, p. 780–789].
Significant in «UGE» was given also for religious
issues. The encyclopedia contains a number of slogans
dedicated to church leaders, both Ukrainian and foreign,
also highlights key events associated with the spiritual life
of the world, and especially Christianity. However, the most
attention is paid to «Ukrainian» section. History of major
denominations in Ukraine reflected in gender, united under
the single name «Church» [43].
A significant block of articles of «UGE» was devoted
to economic problems. Thus, meaningful and informative
was published an article about the economic life of the
USSR, written by V. Sadowski, which describes not
only agriculture but also industry, trade, forestry [31,
p. 928–937]. Detailed and summary tables are articles
about agriculture in Western Ukraine of Ye. Khrapliviy
and also V. Sadowskiy about Galician industry [31,
p. 928–937]. The drafters did not pass «Ukrainian General
Encyclopedia” and also emigration and diaspora questions,
slogans in lexical part of dictionary were devoted to the
chapter «Ukraine».
In «Word on end» Editorial Board of «UGE» mentioned
in particular the circumstances under which was carried
work on the publication: «It was necessary for all sides
to correspond to get necessary details and also not to
exaggerate, flip entire libraries and archives, to get close to
that for strange human small things, like, for example, the
date of an event, fact or person, and finally so hard gained
a wealth of material to squeeze in too narrow limits of our
work» [29, p. 1427].
In the epilogue to his work, which is placed in the third
volume of «Ukrainian General Encyclopedia». Editors
summed up the work, stressing the fact that, despite
shortcomings, «Book of Knowledge» is a complete work.
Once again it was stressed on the obstacles that stood at
the beginning of the team and in the process of work, and
how it affected the outcome. This forced to change plans
in progress, and also create a separate lexical style. Names
were mentioned in the epilogue there were names of
45 volunteers of encyclopedia of different professions and
different social status» [29, p. 1427].
Conclusions. Despite some flaws, «Ukrainian
General Encyclopedia» was a huge success of Ukrainian
science. The project of «UGE» was informative; it
covered almost all the major known facts at the time and
academic achievement. Section «Ukraine» in the third
volume not only showed «unity» of its author’s part,
but also incorporates the latest at the time of Ukrainian
achievements. Moreover, the encyclopedia became a
work of art, supplemented by many maps (some of them,
including maps of I. Krypyakevych are unique), drawings,
photographs, reproductions and more. For as long time
series of illustrations «Ukrainian General Encyclopedia»
was the only source for learning Ukrainian uniforms and
Ukrainian money in the period of Liberation competitions.

102

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

A promising direction for further research in this line
should be considered the Ukrainian entsyklopedystky study
on immigration in the post–war period of the twentieth
century.
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«Українська загальна енциклопедія»: від ідеї до її реалізації
Охарактеризовано основні елементи енциклопедичної традиції на
території Галичини у другій половині ХІХ ст., розглянуто роботу Наукового
товариства імені Тараса Шевченка у галузі енциклопедистки, етапи та
особливості створення першої «Української Загальної Енциклопедії».
Акцентовано увагу на тому, що потреба у такій праці зумовлювалася не
лише прогресом науки, а й зростанням національної самосвідомості українців.
Відзначено, що певна стабілізація суспільно–політичного життя у Галичині
міжвоєнного періоду під час політики «Санації» підштовхувала українську
наукову еліту, зосереджену передусім у лавах Наукового Товариства Шевченка,
до активної роботи над енциклопедією.
Автор відзначає, що «Українська Загальна Енциклопедія» була
зорієнтована на широкий загал. Незважаючи на доволі невеликий загальний
об’єм, видання складалося з 34 тисяч статей, а до роботи було залучено 136
авторів. Публікація енциклопедії засвідчила, що малочисельній групі патріотів
та професіоналів своєї справи вдалося зробити надзвичайно масштабний
проект, який до цього не змогли реалізувати більш потужні наукові
установи, довести спроможність української наукової еліти реалізовувати
фундаментальні наукові проекти.
Ключові слова: Україна енциклопедистика, Українська загальна
енциклопедія, Наукове товариство імені Тараса Шевченка, Галичина,
національна інтелектуальна еліта, національна свідомість.
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Співвідношення релігійного
та паломницького туризму
у новітніх зарубіжних дослідженнях
Проаналізовано сучасний стан вивчення проблеми співвідношення
релігійного та паломницького туризму у зарубіжних дослідженнях. Останнім
часом зростає інтерес до вивчення релігійних подорожей, в основному через
економічний потенціал релігійного туризму. Наявна література свідчить, що
нині релігійний туризм є одним з найбільш науково вивчених і обґрунтованих
серед інших видів туризму. Однак перед дослідниками постало чимало нових
проблем, зокрема продовжуються дискусії довкола термінології паломництва
та релігійного туризму, ролі морального та матеріального чинників у них.
Зарубіжні дослідники демонструють широкий спектр підходів щодо релігійного
та паломницького туризму, які різняться у визначенні паломництва та
релігійних подорожей, духовного та релігійного, а також мотивації туристів.
Загалом відзначається поступове стирання меж між релігійним туризмом
та паломництвом у бік все чіткішого виділення паломницького туризму як
самостійного виду туризму.
Ключові слова: туризм, релігійний та паломницький туризм, паломництво,
релігійні подорожі, зарубіжні дослідження.

Сьогодні духовно і релігійно мотивовані подорожі
займають чільне місце у глобальному туризмі. Геогра
фія релігійних подорожей досить широка, адже
майже усі регіони світу мають власні святині, до яких
звертаються прихильники різних релігійних переконань
або туристи, які відвідують їх з чистої цікавості.
Релігія та віра завжди виступали рушійними силами,
впливаючи на еволюцію суспільства та дії окремих
людей. Релігійні подорожі мають давні традиції. Релігія
вже давно є інтегральним мотивом для проведення
поїздок і, як правило, вважається найдавнішою
формою неекономічної подорожі. Щороку мільйони
людей по всьому світу подорожують до основних
місць паломництва, як стародавніх так і сучасних
за своїм походженням. Польський дослідник Ентоні
Джаковські наводить дані, що приблизно 240 мільйонів
чоловік на рік здійснюють паломництво, більшість
з них християни, мусульмани та індуїсти [23, с. 63].
Проте тільки останнім часом вчені, уряди і туристичні
агентства звернули увагу на збільшення кількості
релігійно мотивованих мандрівників або, принаймні,
збільшення відвідування священних місць в поєднанні
із загальним зростанням культурного і культурно–
пізнавального туризму. Цей зростаючий інтерес виник
в основному через економічний потенціал релігійного
туризму. В результаті, святині в даний час розглядаються
як туристичні ресурси, які стають товаром для
мандрівників, зацікавлених в культурних та історичних
пам’ятках.
Наявна література свідчить, що нині релігійний
туризм є одним з найбільш науково вивчених і
обґрунтованих серед інших видів туризму. Хоча слід
відзначити й те, що перед дослідниками постало
чимало проблем, основними з яких є дискусії довкола
термінології паломництва та релігійного туризму,
ролі морального та матеріального чинників у них.
Останнім часом було опубліковано чимало вітчизняних
та зарубіжних статей щодо релігійного туризму
та його місця в туристичній сфері, які вимагають
детального аналізу. Інформація про мечеті, церкви,
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собори, паломницькі шляхи, священну архітектуру та
спокусливі пропозиції незвіданих святинь та релігійних
мандрів вдало виставляються на різноманітних сайтах
і використовується у сучасній туристичній рекламній
літературі. Відзначимо, що більшість новітніх робіт по
даній темі фокусуються або на конкретний релігії або на
конкретній моделі релігійної подорожі.
Одним із перших спробував дослідити загалом
релігію і туризм – хорватський дослідник, професор
Борис Вуконік, який у 1996 р. опублікував книгу щодо
релігійного туризму з використанням в основному
власних документальних спостережень та роздумів.
Проте у його книзі була відсутня критична оцінка
існуючої літератури в рамках будь–яких теоретичних
досліджень в галузі туризму і релігії [55]. Серед
новітніх зарубіжних праць щодо релігійного туризму
слід відзначити декілька найпопулярніших – це,
насамперед, колективна монографія під редакцією
Денієла Олсена та Денієла Тімоті «Туризм, релігія
та духовні подорожі» (Лондон, 2006) [52] та «Релігія
і туризм: роздоріжжя, напрямки та зустрічі» Майкла
Стаусберга (Лондон – Нью–Йорк, 2011) [48].
Колективна монографія «Туризм, релігія та духовні
подорожі» представляє дослідження релігійно моти
вованих подорожей шляхом аналізу парадигм, концепцій
і практики, пов’язаних з паломництвом та іншими
формами релігійних подорожей. Вона зосереджена на
ряді теоретичних і практичних аспектів, пов’язаних
з духовними поїздками, зокрема природі, створенні
та організації поїздок до священних місць, двоїстості
понять паломник–турист, економіці та транспорті
релігійного туризму, а також освітніх чинниках релі
гійного туризму. Дослідження теоретичних основ
взаємозв’язку релігії та туризму спирається на ство
рення емпіричного огляду різних світових релігій і
духовних рухів та їх вимогах, методах і традиціях щодо
різних форм поїздок. Звісно, як будь–яка колективна
монографія, «Туризм, релігія та духовні подорожі»
вміщує дослідження лише певної системи вірувань.
Хоча склад авторів вражає, зокрема самі редактори
канадський вчений, доктор наук кафедри географії з
університету Ватерлоо Д. Олсен та американський
вчений, доцент Школи загальних ресурсів та розвитку з
університету штату Арізона Д. Тімоті. Томас С. Брьомер
представив дослідження значення місця і ролі свя
щенного та туристичного простору у творенні особистої
ідентичності та сенсу серед відвідувачів релігійних
об’єктів. Джастін Діганс розглянув традиційні значення
і види релігійного паломництва, засновані на хрис
тиянській, індуській, ісламській, буддійській традиціях
та сучасну практику світського паломництва, яке
відбувається за межами основних релігійних традицій.
Лутц Келбер простежив трансформацію стародавніх
традицій паломництва до сучасних версій, в тому числі
секуляризованих релігійних поїздок, також ввів поняття
«віртуального паломництва», яке дозволяє людям брати
участь в паломницьких подорожах по довіреності, не
виходячи з дому [52].
Книга Майкла Стаусберга «Релігія і туризм: роз
доріжжя, напрямки та зустрічі» досліджує динаміку
взаємодії релігії та туризму в сучасному світі. Дослідник
розглядає наступні питання: ступінь відсторонення
туристів від власної релігії під час релігійних подо
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рожей, різниця між туризмом і паломництвом, наслідки
для туристичних пам’яток релігійних вистав та фести
валів, відвідань святих місць. М. Стаусберг досліджує
також релігійні тематичні парки, оздоровчий і спа–
туризм, роль туристичних довідників, путівників і
релігійних сувенірів. Він стверджує, що туризм повинен
стати одним з основних напрямків досліджень в рамках
релігійних досліджень [48].
Аналізуючи соціальні, економічні, історичні та полі
тичні аспекти релігії та туризму, дослідники з різних
галузей науки, зокрема хорватський туризмолог Борис
Вуконік, британський антрополог Алан Морініс, амери
канський туризмолог Даллен Дж. Тімоті, новозеландсь
кий туризмолог Стівен У. Бойд, італійський соціолог
Луїджі Томасі та американський релігієзнавець і соціо
лог Вільям Х. Сватос, німецький етнолог Джудіт Шле
[11; 35; 38; 39; 45; 46; 50; 55], звернули увагу на низку
теоретичних і практичних проблем, зокрема критикуючи
парадигми, теорії, визначення і характеристики релігій
них подорожей, планування паломництва, управління та
інтерпретацію священних місць, підготовку гідів [25].
Американський релігієзнавець Томас Бремер виділяє
три підходи щодо розгляду релігійного туризму: прос
торовий підхід (паломники та туристи займають
однаковий простір з різною просторовою поведінкою),
історичний підхід (взаємозв’язок між релігійними
уявленнями та туристичними подорожами), а також
культурний підхід (паломництво і туризм як сучасна
практика в сучасному світі) [5].
Американський лектор богословської семінарії Трой
Мессенджер дослідив релігійний туризм ХІХ ст. та
створену тоді релігійну табірну громаду протестантів–
методистів на узбережжі в Оушн–Гроув, штат Нью–
Джерсі, у США [34]. Дослідженню духовних подорожей
було присвячено чимало збірників статей, зокрема вчені
з соціології релігії під редакцією Уільяма Свейтса та
Луїджі Томазі опублікували у 2002 р. збірку творів
щодо середньовічного покаяльного паломництва та його
еволюції до сучасного туризму. Вони проаналізували
понад 1500 років релігійних подорожей, задля того аби
зрозуміти ідею паломництва та релігійного туризму та
перетворення традиційного релігійного паломництва
в туристичну діяльність, дослідити вплив сучасної
культури на духовно мотивовані подорожі. Автори
приходять до висновку, що різке розходження між
паломництвом та релігійним туризмом історично
невиправдане. Хоча цілі такої подорожі з часом
змінюються, вони залишаються частиною ширшого
релігійно–культурного контексту, пропонуючи шляхи
для релігійної зустрічі, так само як паломництво в
ранніх епохах дозволило розвивати різні світські
виміри [11]. Дослідницька група з релігійного туризму
та паломництва Європейської асоціації туризму та
освітнього відпочинку (European Association for Tourism
and Leisure Education – ATLAS) опублікувала доповіді
представлені на власних нарадах експертів. Перша
зустріч експертів відбулася в одному з найвідоміших
релігійних та паломницьких центрів світу – Фатіма,
Португалія, де начебто явилася Діва Марія [43].
Дослідження релігії і туризму з антропологічної точки
зору було опубліковане в 2004 р. у збірнику статей під
редакцією канадських антропологів Еллен Бадон та
Шарон Росмен [22].
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Чимало дослідників звернуло увагу на паломництво,
насамперед визначаючи його як фізичну подорож в
пошуках істини, в пошуках того, що є священним
або святим [55, с. 80]. Ще на початку 1990–х рр.
американський антрополог та релігієзнавець Дж. Прес
тон відзначив, що паломництво є подорож до святих
місць, де проявилася божественна сила, яка поклала
початок духовному магнетизму [42, с. 32]. Паломництво –
це пошук істини, просвітлення, або справжнього
досвіду з божественним або святим, що змушує
людей їздити до святинь, які були ритуально відділені
від нерелігійного простору повсякденного життя.
Кількість релігійно мотивованих подорожей, в тому
числі й паломництво, протягом останніх п’ятдесяти
років неухильно збільшується, дивуючи багатьох,
хто висловлював гіпотезу, що паломництво втратить
соціальну та інституційну значимість. Американський
релігієзнавець Жан Кемпо вважає, що сучасне релігійне
паломництво «розходиться з нашими переконаннями
прогресивного розвитку Заходу у складі сучасної
цивілізації, заснованої на науці, технології та розумі, а
не на магії, релігії та ірраціональності» [6, с. 41]. Крім
того, сучасні дослідники, зокрема Марк МакВільямс,
відзначають, що за умов постмодернової культури, при
ватизації релігії, люди отримали можливість вчиняти
кіберпаломництво («cyberpilgrimages»), яке повинно
привести їх до участі в неопосередкованій, рефлексивній
формі не стільки духовної подорожі, скільки до палом
ництва, де справжність досвіду залежить частково від
церковних установ [33, с. 315; 44, с. 475]. Проблема
кіберпаломництва особливо бентежить мусульман, які
наразі мають змогу завдяки третій особі здійснювати
хадж до Мекки не фізично. Знаменитий містик
Аль–Халладж був страчений за переконання, що
паломництво до Мекки могло бути здійснене духовно
під час перебування вдома [20, с. 271]. Американські
дослідники М. Нолан та С. Нолан, ще у 1992 р.
відзначили, що паломництво набирає популярності,
зокрема це можна побачити на прикладі Європи,
де відвідування релігійних об’єктів зростає, тоді як
регулярне відвідування церкви знижується. Вони виді
ляють у власному дослідженні три напрямки європейсь
кого паломництва: 1) відвідання святинь з акцентом на
релігійну відданість, але з можливістю приваблення
звичайних туристів; 2) відвідання релігійних центрів та
релігійних пам’яток з поєднанням різних історичних,
художніх та живописних характеристик; 3) відвідання
релігійних фестивалів [36, с. 68–78].
Переважну більшість сучасних дослідників цікавлять
питання про причини глобального відродження релігій
ного паломництва і висувається чимало гіпотез щодо
цього. М. Райсброд вважає, що зростання числа палом
ників відбувається через зростання фундаменталізму
[10, с. 266]. Досліджуючи «сучасного паломника»,
деякі дослідники підтримують думку про відступ
деяких релігійних конфесій від традиційних форм
середньовічної духовності та релігійних ритуалів як
причину відродження релігійного паломництва [49].
Дж. Гріффін схиляється до збільшення інвестицій
в загальну транспортну інфраструктуру [14, с. 30].
Серед вірогідних причин популярності релігійного
паломництва М. Васкез, М. Маркант та О. Косканскі
називають глобалізацію місцевості через засоби масової
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інформації – «mediascapes» (сам термін був запрова
джений Арджуном Аппадурі у 1990 р., стосується
електронних та друкованих засобів масової інформації у
глобальних культурних потоках) [29, с. 359; 53, с. 119],
а Д. Олсен та Д. Тімоті – сучасні звернення мілленіумів
(1999) [38, с. 389]. Д. Олсен і Д. Гулк звертають увагу,
що все більше людей шукають відповіді на основні
питання людського існування, зокрема про сенс життя
[37, с. 503]. Цю думку підтверджує Л. Войє, що усе
більше людей відчувають дислокацію та неприкаяність,
особливо на Заході з його постмодерністським соціаль
ним життям, яке підштовхує до пошуків самого себе [54,
с. 123]. ХХІ ст. характеризуються пошуком спадщини,
коли люди активно шукають власне родове коріння,
що, по суті, є прагненням до розуміння минулого і
передбачає постановку питання «Хто я?» [8, с. 218].
Китайські та американські дослідники В. Венг,
К. Хуанг, Дж. Чен досліджують релігійну мотивацію
туристів, які відвідують буддійську гору Путо на
острові Путошан в Китаї. Ця гора є однією з чотирьох
священних гір Китаю та місцем просвітлення Гуань Інь,
має чимало буддійських храмів та інших туристичних
атракцій. Дослідники виділяють три чинники, що
впливають на вибір туристів: релігійні переконання,
культурне задоволення та духовний відпочинок. Вони
відзначають, що отриманий попередньо досвід істотно
впливає на вибір подорожі туристами з релігійних
переконань, в той час як ступінь віри туристів має
великий вплив як на їх мотивації подорожі з релігійних
переконань, так і щодо духовного відпочинку. Згідно
теорії мотивації, релігійні переконання та духовний
відпочинок можуть бути класифіковані як спонукальні
фактори, а культурне задоволення належить до
приваблюючих факторів [56, с. 57].
Група дослідників цікавиться питанням зміни сучас
ного бачення релігії та його впливу на релігійні подо
рожі. Проблеми впливу релігії та релігійності в туризмі
зацікавилися Я. Поріа, Р. Батлер, Д. Арей. Вони
вважають, що хоча релігія і релігійність є добре відо
мими факторами впливу на поведінку в різних соціальних
умовах, існує дуже обмежена кількість досліджень, які
досліджують зв’язки між ними і мотивацією туристів.
Дослідники за основу взяли відвідини туристами
спадщини релігійного значення – Стіни Плачу в Ізраїлі.
Мотиваційні варіації туристів аналізувалися залежно
від їх релігійної приналежності та ступеня релігійності.
Дослідники прийшли до висновку, що релігійність
туристів спричинює різний вплив на тих, хто має іншу
релігійну ідентифікацію. При відвідуванні об’єктів релі
гійного туризму мають враховуватися фактичні відносини
між релігією і силою релігійних переконань туриста, а
також сприйняття та розуміння їх туристом [41, с. 340].
Привертають увагу сучасних дослідників і нові
релігійні рухи, кількість яких останнім часом зросла.
К. Роунтрі відзначає, що популярність релігійних
подорожей можна побачити не тільки у збільшенні
релігійно мотивованих подорожей до святих місць,
а й в об’єднанні New Age, поєднанні духовності з
паломницькими поїздками [44, с. 475]. Канадська
дослідниця Л. Віслер проаналізувавши літературу про
релігійні подорожі сучасних язичницьких і New Age
(нові релігійні рухи) спільнот в рамках досліджень
паломництва, дійшла до висновку, що прихильники
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нових релігійних рухів часто подорожують з духов
ними цілями на місця, які традиційно вважаються
священними представниками інших релігій, з більш
усталеними релігійними традиціями, або до місць,
які мають характер світських туристичних об’єктів.
Пропонуючи альтернативні пояснення релігійних
туристичних об’єктів, язичницькі паломництва і New
Age мандрівники здійснюються на місця де можливі
різні богословські інтерпретації та цінності, де співіс
нують різні релігії і космології [59, с. 326].
Канадський релігієзнавець та теолог Грегорі Баум
вважає, що концепція релігії змінилася з появою сучас
них тенденцій секуляризації, таких як пост–індуст
ріалізм, культурний плюралізм і наукова раціональність
[3, с. 61]. Саме це, на думку нідерландських соціо
логів Діка Хоутмена та Пітера Масціні, призвело
до зменшення значущості релігійних інститутів і
пов’язаних з ними практик [21, с. 455]. Таким чином,
термін «релігія» використовується в повсякденних
громадських дискусіях, коли звертаються до речей поза
сферою традиційних релігійних установ. В результаті
секуляризації тенденцій та зміни використання слова
«релігія», релігія розглядається як приватизований і
множинний досвід, де «духовне» і «релігійне» розділені.
Як британський релігієзнавець Пол Хілас відзначає,
що нині люди переймають те, що хочуть, зокрема й
духовний досвід, без дотримання релігійних переконань
[18, с. 5]. Л. Войє підкреслює, що духовність – це
індивідуальний досвід, що знаходиться за межами
наперед встановленого обґрунтування сенсу [54, с. 124],
де присутній загальноприйнятий експеримент зі змі
шання різних релігійних традицій, як традиційних,
так і альтернативних. Таким чином, багато людей, які
вважають себе духовними, не будуть вважати себе релі
гійними і навпаки.
Ще на початку 1990–х рр. американський релігіє
знавець Філіп Хєммонд підкреслював, що розмежування
духовного та релігійного призводить до переосмислення
«священного», а деякі люди не дотримуються релігійних
канонів в інтерпретації того, що є священним [16,
с. 118]. Німецький етнолог Б. Хаузер–Щаблін вважає,
що пошуки метафізичного або надприродного привели
людей до місць, де, на їхню думку, була можли
вість спілкування із «святим» [17, с. 144]. Л. Томазі
стверджує, що сьогодні «у надприродному шукають
культурно–екзотичне та священне» [51, с. 1]. Через
це, сучасне суспільство розширило межі того, що
воно визначає як священне, в результаті чого були
створені нові об’єкти сакральності, з поїздками до цих
об’єктів, які самочинно проголошують «паломництвом».
Е. Морініс підкреслює, що замість паломництва як
подорожі до місць, де небо і земля сходяться воєдино,
розуміються «поїздки, що здійснюються людиною
в пошуках місця, де, вона вважає, втілюються цінні
ідеали» [35, с. 4]. В. Зелінський та К. Гут вважають,
що йдеться про розширення поняття паломництва за
релігійні межі, включення в нього поїздок в місця,
що символізують національні цінності та ідеали [15,
с. 821; 58, с. 253]. Зокрема до паломництва К. Фут,
А. Блесі та Т. Конран відносять відвідання об’єктів
туризму катастроф, таких як «Ground Zero» в Нью–
Йорку і місця бомбардування Оклахома–Сіті [4, с. 139;
7, с. 39; 9], а Д. Джонстоун, Д. Ллойд, П. Гуч відносять
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до паломництва відвідання військових меморіалів та
кладовищ [13, с. 213; 24, с. 60; 32; 47, с. 73]. С. Аттікс
та М. Йорк до паломництва зараховують New Age і
язичницькі священні місця [2, с. 51; 57], а Д. Герберт
також місця, пов’язані з життям письменників та
написанням їхніх романів [19, с. 312]. Д. Елдермен,
К. Кінг (Крістін Кінг) та Р. Крус відносять до
паломництва відвідання місць пов’язаних з музичними
зірками, зокрема особняк Елвіса Преслі (Graceland)
в Мемфісі, штат Теннессі, або пам’ятник Джона
Леннона, «Strawberry Fields» в Нью–Йорку [1, с. 27; 26;
30, с. 154], С. Найтс додає до цього також відвідання
ностальгічних туристичних пам’яток (наприклад, Walt
Disney World) [27], С. Гаммон – спортивні заходи [12],
А. Курзвелл – генеалогічні поїздки [31], Дж. Пал –
візити до торгових центрів [40], а Л. Конг та М. Мак
вільямс – навіть кіберпростір [28; 33]. Крім того,
Д. Тімоті та С. Бойд вважають, що багато людей
подорожують до різних священних місць не тільки з
релігійною або духовною метою або задля отримання
релігійного досвіду, а через відзначення та пропозиції
щодо відвідання священних місць як культурної
спадщини або культурних пам’яток [50]. Люди можуть
відвідувати святині через освітній інтерес до них,
зокрема у рамках отримання історичних знань або задля
розуміння конкретної релігійної віри та культури та
вірувань, пов’язаних з певним народом. Хоча релігійні
подорожі не обов’язково можуть бути мотивованими
релігійними переконаннями туристів, які дотримуються
певної релігійної традиції, адже відвідання святинь
інколи пов’язане з почуттями зобов’язання або носталь
гічними причинами, або навчанням членів сім’ї
власним релігійним переконанням. Туристи можуть
також відвідати священні місця у пошуках справжніх
вражень, як от шляхом зустрічі з релігійними лідерами
та паломниками, які виконують ритуали або побувавши
на релігійних фестивалях, процесіях або дійствах.
Отже, зарубіжні дослідники щодо релігійного та
паломницького туризму демонструють широкий спектр
підходів, які різняться у визначенні паломництва та
релігійних подорожей, духовного та релігійного, а
також мотивації туристів. Нині активно досліджуються
та розробляються питанні впливу релігії та ступеня
релігійності туристів, переосмислення ними того, що
є священним та святим. Переважну більшість сучасних
дослідників цікавлять питання про причини глобального
відродження релігійного паломництва і висувається
чимало гіпотез щодо цього. Нині закордонні вчені
намагаються зрозуміти ким є «сучасний паломник», як
змінилася його роль у сучасних релігійних подорожах.
Новим віянням є також розробка та спроба аналізу
кіберпаломництва та медіаскейпів, що однаково сильно
впливають на зміни та осучаснення щодо висвітлення
релігійного та паломницького туризму. Загалом відзна
чається поступове стирання меж між релігійним туриз
мом та паломництвом у бік все чіткішого виділення
паломницького туризму як самостійного виду туризму.
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Фонди бібліотек України
в умовах інтелектуальної свободи
та свободи доступу до інформації
Визначено сучасні практичні та методологічні підходи до вивчення
розвитку фондів бібліотек України в умовах інтелектуальної свободи та
вільного доступу до інформації. Здійснена спроба дослідити проблему фондів
бібліотек України як основного компонента функціонування бібліотечної
системи. Проаналізовані основні параметри бібліотечних фондів у сучасній
Україні. Обґрунтовано розвиток фондів бібліотек України, реактуалізацію
державної політики у сфері книговидання і книгопоширення. Наведено
статистичні дані щодо книговидання в України. Розглянуті основні наукові
праці, що актуалізують проблематику дослідження.
Ключові слова: фонди, бібліотечне фондознавство, доступ до інформації.

Фонди бібліотек України є загальнодержавною,
культурною та матеріальною цінністю. В умовах
інтелектуальної свободи і вільного доступу до інфор
мації проблема їх актуалізації потребує розробки як
теоретичних, так і організаційних, методичних, техно
логічних засад. Культура суспільства усвідомлюється
як сукупність духовних, моральних, інтелектуальних,
етнічних та інших цінностей, вироблених людством за
довгий період свого існування. Фонди бібліотек України
як носії цих цінностей, як результат творчості людей і
предмет їхньої праці, є за своєю природою унікальними,
історично сформованими, а також засобом фіксації
протягом тисячоліть збереження і передачі у часі і
просторі суспільних культурних цінностей, як і кожна
окрема книга.
Проблему розвитку та функціонування фондів біб
ліотек України як суспільно–культурно значимих у
системі загальнолюдської культури варто розглядати в
різних аспектах: як чинників розвитку та поширення
культури в часі й просторі, як фактору та інструмента
формування культурних цінностей, як вагомого меха
нізму впливу на суспільство й людину як індивіда.
Окрім того, фонди бібліотек – це складова загально
людської культури, оскільки всотують в собі компоненти
знакової системи книги, папір, ілюстрації, технології та
дизайн.
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Значущість бібліотечних фондів і вільного доступу
до інформації, зосередженої в бібліотеках, особливо
зросла в період активних суспільних перетворень,
пов`язаних не лише з тенденціями самовизначення,
самоствердження в умовах державності, а й з кардиналь
ними змінами геополітичними (балансом сил у світі,
розпадом біполярної моделі міжнародних відносин,
зміною системи взаємодії держав як суб’єктів та ін.).
Концепція інтелектуальної свободи, яка ще в ХХ сто
літті стала основою бібліотечної діяльності багатьох
демократичних країн (США, Федеративної Республіки
Німеччини та ін.), знайшла відображення в цілому ряді
міжнародних документів, зокрема «Загальній декларації
прав людини», «Хартії книги» (ЮНЕСКО, 1972 р.);
«Кодексі етики ІФЛА для бібліотекарів та інших
інформаційних працівників» (2012 р.); «Декларації про
бібліотеки, інформаційні служби та інтелектуальну
свободу» (ІФЛА, 2002 р.) та ін.
У програмі діяльності ІФЛА, в структурі якого було
утворено спеціальний комітет «Доступ до інформації та
свобода висловлювання», ще на 1992–1997 рр. основна
увага була акцентована саме на покращенні доступу до
інформації [32].
Дотримання «принципу свободи доступу до інфор
мації та свободи пошуку, отримання і поширення
інформації та ідей», а також «переконання щодо потреби
людей, спільнот і організацій у загальному і рівному
доступі до інформації, ідей і культурних надбань для
підтримання соціального, освітнього, культурного, демо
кратичного й економічного добробуту» визначено як
механізм наступального утвердження основних ціннос
тей своєї місії і в «Стратегічних напрямах діяльності
ІФЛА на 2016–2021 рр.» [30, с. 2].
Доступ до інформації, зосередженої в бібліотеках,
виявив як загальні, так і специфічні особливості її
формування та використання і потребує сьогодні
формування нової моделі, побудованої на розумінні
пріоритетів національної ідентичності, питаннях націо
нальної безпеки, перебудови економіки, науки, освіти,
культури, мистецтва, нових вимірах міжкультурної
комунікації. Зрозуміло, що такою моделлю формування
фондів бібліотек України є ідеологія інтелектуальної
свободи і доступу до інформації без цензурування,
які мають на меті інтеграцію як в європейський, так і
світовий інформаційний простір.
Особливо цінним для розуміння філософії практич
ної реалізації цієї моделі українськими бібліотеками є
не лише окреслення нею основних функцій (зокрема,
створення та забезпечення доступу до бібліографічних
записів, надання найповнішої за обсягом інформації,
гарантування доступності як місцевих, так і закордонних
бібліотечних матеріалів), а й висловлення чіткої позиції
щодо існування на практиці різних форм обмеження,
перешкод доступу до інформації (економічних, ідеологіч
них, освітніх, фізичних, юридичних, соціальних тощо).
Якщо модель фондів бібліотек України, сформованих
за умов тоталітарної держави, ґрунтувалась на розумінні
бібліотеки і інформації як галузі соціокультурної сфери,
то нова модель у національному просторі бібліотеки
має ґрунтуватись на кардинально інших складових.
Виділимо серед них такі: відкритість глобального сус
пільства; вільне переміщення інформації в сучасній кон
цепції «світу без меж»; чинник економічного характеру,
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зокрема, конкурентоспроможності на ринку праці, як
самої бібліотеки, так і її інтелектуальних продуктів,
інформації, національної безпеки; конкурування у
системі суспільних цінностей, освіти, інтелектуальних
ресурсів, а не лише товарами та послугами.
У статті здійснено спробу осмислити проблему
фондів бібліотек України як основного компонента
функціонування бібліотечної системи, як важливого
механізму міжкультурної комунікації та збереження
культурних цінностей, що характеризується сьогодні
новими соціальними трансформаціями, новою культур
ною реальністю, яка на думку багатьох вчених розгля
дається як спосіб буття в умовах інформаційного
суспільства, а отже в умовах інтелектуальної свободи та
свободи доступу до інформації.
Це безумовно вимагає розробки теоретичних засад,
нових методів, пошуку самої моделі використання
інтелектуального потенціалу, зосередженого у фондах
бібліотек України з урахуванням інтенсифікації міжкуль
турної комунікації, наближення їх до світових стандартів,
збереження національних особливостей, здобутків та
традицій українських бібліотек.
Мета статті – дослідити стан та тенденції
розвитку фондів бібліотек України в умовах інтелек
туальної свободи та свободи доступу до інформації.
Проблема трансформації бібліотеки до нового
українського соціуму на підґрунті різних складових
свободи доступу до інформації розкривається в працях
українських вчених І. Давидової., О. Воскобойнікової–
Гузєвої, В. Горового, М. Сенченка, М. Слободяника,
Л. Петрової, Т. Новальської, Г. Шемаєвої, А. Соляник,
Л. Мухи, Н. Кушнаренко, В. Пашкової, М. Низового,
В. Маркової, В. Ільганаєвої, Т. Павлуши, Г. Новікової,
М. Лозовика, Г. Юхимця, М. Васильченка, Т. Гранчак,
І. Бондаренко, Ю. Горбаня, А. Мураховського та ін.
Методологічною основою дослідження є загально
теоретичні методи дослідження: аналіз та синтез,
хронологічний, системний, порівняльний, абстрактно–
логічний, які дозволили дослідити особливості функ
ціонування фондів бібліотек України в умовах інтелек
туальної свободи та свободи доступу до інформації.
Результати й обговорення. Фонди бібліотек сучасної
України характеризуються наступними параметрами:
на сьогодні бібліотечна мережа нараховує близько
40 тис. бібліотек державної та комунальної власності,
відомчого підпорядкування. Вона складається з мере
жі публічних (у тому числі спеціалізованих для дітей,
юнацтва), технічних, сільськогосподарських, медич
них, академічних, освітянських бібліотек та бібліо
тек вищих навчальних закладів, а також бібліотек для
сліпих.
Бібліотечний фонд публічних бібліотек універсальної
тематики становить близько 235 млн. одиниць; сукупний
бібліотечний фонд бібліотечно–інформаційної мережі
Національної академії наук разом з двома її науково–
методичними центрами становить понад 32 млн. при
мірників; науково–технічні бібліотеки України нара
ховують у бібліотечному фонді 7,8 млн. примірників;
фонд сільськогосподарських бібліотек налічує понад
21 млн. примірників; медичні бібліотеки – видання
загальною кількістю понад 22 млн. примірників;
освітянських бібліотек України – становить 333,2 млн.
примірників документів; бібліотеки вищих навчальних –
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120,7 млн. примірників; мережа бібліотек для сліпих –
понад 1 млн. 162 тис. одиниць зберігання [31].
Отже, з однієї сторони маємо накопичену у фондах
бібліотек інформацію, з другої – це ще не означає,
що українському суспільству сьогодні автоматично
гарантовано широкий доступ до неї. За роки існування
СРСР (а це сімдесят років) завдяки державній політиці,
організаційно–управлінським структурам, які творили
вказівки, рекомендації із центру, було досягнуто мети –
фонди бібліотек усіх рівнів відповідали пануючій
марксистсько–ленінській ідеології і її надуманим прин
ципам. За своїми змістовими домінантами бібліотечні
фонди і доступ до них, що сформувалися у дусі
комуністичної ідеології, в тоталітарному просторі ідео
логічного контролю та цензури, авторитаризму представ
ляли в світовому просторі явище, що було сформоване
як абсолютно особливе. В його основі були як
загальнокультурні, економічні, так і загальноідеологічні
складові [14, с. 133–135].
Монополізм держави в гуманітарній сфері, складо
вою якої була і бібліотечна система, став особливо
відчутним у другій половині ХХ століття, породивши
кризові явища у всіх сферах життя. Характерною
особливістю радянського інформаційного простору
бібліотеки, її фондів, їх моделі було те, що в кінцевому
результаті вільного доступу до джерел інформації не
було.
Децентралізація, лібералізація, забезпечення якості
і отримання відповідних знань, рівність можливостей
і шансів для доступу до фондів (а отже до інформації)
висувають нові вимоги до філософії функціонування
бібліотечної системи в інформаційно–технологічну епоху.
У науковому дискурсі саме параметри фондів
України (як кількісні, так і якісні, їхній духовний
потенціал) стали відправною домінантою в наукових
пошуках українських дослідників.
Необхідність і прагнення українських учених різно
аспектно, з нових методологічних позицій підійти до
розуміння соціокультурної значимості фондів бібліотек
України в умовах демократизації суспільного життя,
пошуки шляхів розробки національно зорієнтованих
концепцій їхнього розвитку на основі опанування
зарубіжних методик, традицій вивчення фондознавства,
свободи доступу до інформації, міжкультурної книж
кової комунікації та ін. засвідчує, на нашу думку, про
перехід дослідницької практики українського бібліотеко
знавства до поліпарадигмальності.
Сучасна бібліотечна система, а також її фонди
постали перед потребою вироблення нової стратегії
розвитку, в основі якої має бути сприяння створенню
ефективного національного простору з тим, щоб, з
однієї сторони, бути конкурентоспроможним у світових
безповоротних глобалізаційних процесах, а з другої – не
втратити самобутність у процесі трансформаційних змін,
модернізації і зберегти національні джерела, культурно–
історичні традиції, звичаї, обряди, мораль, релігію у
вимірі загальнолюдських цінностей.
Не можна розглядати розвиток фондів бібліотек
України, їх реактуалізацію без аналізу державної
політики у сфері книговидання і книгопоширення,
яка мала б бути спрямованою на забезпечення
духовного відродження нації, забезпечення необхідних
ресурсів для книговидання (хоча б зберегти на рівні
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Української РСР), не знищуючи потужних державних
видавництв, заохочення розвитку приватних, в т.ч.
поліграфічних підприємств. На думку експертів лише
чотири видавництва України («Дніпро», «Український
письменник», «Веселка», «Українська енциклопедія»)
могли б поповнювати щорічно публічні бібліотеки і
надавати українському читачеві, користувачам бібліотеку
з трьох тисяч книг [1; 17; 23].
На жаль, державна підтримка українського книго
видання (зокрема випуск книжок за програмою
«Українська книга») ще не є результативною і не відпо
відає національним інтересам України. Адже наклад
книг у вищезгаданій програмі в 1–2 тисячі примірників
аж ніяк не спрямований на оновлення інформаційного
простору, складовою якого є фонди бібліотек України.
Збільшивши наклад книг за державної підтримки,
можна було б говорити про процес оновлення фондів
бібліотек, їх реактуалізацію у вимірі національних
пріоритетів української держави. Звернемось до статис
тичних даних. Один з важливих параметрів – середній
наклад книжкових видань1. Так, станом на 1991 рік
(напередодні незалежності України, тобто в УРСР)
середній наклад україномовних книг і брошур становив
31,9 тис. примірників, а російськомовних 18,2 тис.
примірників. У незалежній Україні середній наклад
україномовної книжки – це 1,9 тис. примірників, а
російськомовної – 3,6 тис. примірників.
Якщо виходити з того, що кожна культура має
мати свою перспективу, то і фонди бібліотек, які
визначили європейський шлях розвитку, мають бути
проукраїнськими, мовоцентричними, переорієнтуватися
на загальнолюдські цінності. Ця думка підтверджується
статистичними даними книговидання у всіх країнах
модерної Європи, яке є мовно та літературноцентричним
(мається на увазі, що видання художньої літератури у
книговиданні посідає основне місце).
Нижче наведена таблиця «Питома вага художньої
літератури у європейських країнах» 2015 р.
Країна

Назви

Болгарія

37,5%

Чехія

29,0%

Литва

26,9%

Румунія (2009–2013 рр.)

31–33,6%

Польща

26,7%

Угорщина

25,8%

Латвія

24,0%

Україна

13,5%

Вкрай критичною є ситуація і з книговиданням
літератури для дітей: за 25 років незалежності (1992–
2015 рр.) видано лише 136 млн. примірників книг.
Знову ж–таки звернемося до таблиці «Видання дитячої
літератури в європейських країнах»:
1
Інформація подається за даними щорічної статистики
збірника «Друк України».
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Назви

До всього книговидання
(у %)

Іспанія 2013 р.

10675

12,0%

Польща 2015 р.

2071

6,2%

Італія

4621

8,0%

Чехія 2015 р.

1955

10,7%

Словакія 2014 р.

993

7,8%

Швеція 2015 р.

2177

13,8%

Росія 2015 р.

6618

5,9%

Україна 2015 р.

1057

5,3%

Країна

Наведені порівняльні параметри випуску друкованої
продукції свідчать, що державна політика книго
видання щодо бібліотек і поповнення їх фондів є
дискримінаційною і порушує конституційні права на
забезпечення доступу до історії, знань, правди, націо
нального відродження, а отже формування національної
свідомості українців [4].
Забезпечення громадян надійною в обігу інформа
цією в умовах нових технологічних та соціальних
викликів потребує здійснення заходів по адаптації
діяльності бібліотек до нових культурних реалій. Першо
черговими в цьому плані є: розробка національного
законодавства, утворення національних структур (в дано
му разі бібліотек), відповідальних за його реалізацію;
оптимізація підготовки кадрів (в т.ч. наукових); інсти
туалізація нових наукових напрямів досліджень та ін.
Ці адаптаційні заходи можна визначити і як такі,
що є «випереджальними», тобто зі сторони політики
влади мають бути передбачені заходи, що спрямовані
проти надання користувачам недостовірної інформації,
дезінформації, обмеження доступу до інформації.
За роки незалежності в Україні закладено основи
нової бібліотечної політики, пріоритетами якої є забез
печення прав людини на свободу слова та інформацію,
гарантування вільного і рівноправного доступу до
інформації. В цілому ряді законодавчих документів,
зокрема Законах України «Про бібліотеки та бібліо
течну справу» (1995), «Про обов’язковий примірник
документів» (1999), «Положенні про систему депози
тарного зберігання бібліотечних фондів України» (1997),
«Програмі збереження бібліотечних і архівних фондів
на 2000–2005 рр.» (1999), «Інструкції про зберігання
книжкових фондів державних бібліотек України» (1993)
та ін., чітко відстежується принципово нове розуміння
бібліотечних фондів України як об’єктів соціокультурної
значимості, які, крім наукової, культурно–історичної,
інформаційної, є і фінансовим, матеріальним капіта
лом держави, що в умовах інформатизації потребує
соціального та технологічного захисту. Окрім того,
принципово важливим при цьому є виявлення діалек
тичної залежності між рівнем збереження і доступності
фондів бібліотек як передумови задоволення потреб
користувачів у інформації.
Серед значимих законодавчих актів, які в значно
більшій мірі узгоджуються з сучасними європейсь
кими стратегіями культурної політики, є прийняття
Кабінетом Міністрів України національних програм:
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«Документальна пам’ять України», «Програма збере
ження бібліотечних та архівних фондів на 2000–2005 рр.»;
«Положення про Державний реєстр національного куль
турного надбання» та ін.
Рівний доступ до інформації знань і культурного
надбання визначено пріоритетом діяльності бібліотек
і знайшло детальне обґрунтування як в «Стратегії
розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року
«Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого
розвитку України» [31], так і в «Концепції якісних
змін задля забезпечення сталого розвитку (до 2025 р.)»
Української бібліотечної асоціації [19].
У загальних рисах, у цих документах відстежується
розуміння бібліотеки як соціокультурного інституту,
який є джерелом інновацій, що суттєво впливають на
економічні та соціальні процеси, важливим чинником
сталого розвитку і національної безпеки країни, активної
діяльності громадськості, а найголовніше – задоволення
культурних потреб громадян в інформації.
Реалізація пріоритету в діяльності бібліотек щодо
вільного доступу до інформації яскраво ілюструється
на початку 90–х років ХХ ст. на прикладі принципового
реформування організаційної структури бібліотек, яким
було надано статус «національних». Бібліотеки означили
це чітко в своїх статутних документах і, вибравши
цивілізаційний підхід, ввели в науковий обіг нові
джерела, імена; в науковій діяльності на підставі нової
теоретичної і джерельної бази повернулися до вивчення,
дослідження раніше табуйованих тем та ін.
Новітні підходи в методології бібліотекознавчих
досліджень кінця ХХ – початку ХХІ ст., як зазначає
О. Воскобойнікова–Гузєва, позначилися «цілою низкою
оригінальних теоретичних досліджень, які суттєво
оновлюють парадигму розвитку сучасної бібліотеки і
бібліотечно–інформаційної сфери в цілому» [5].
Ще в «Концепції розвитку бібліотечної справи на
Україні до 2005 р.» при визначенні перспективних
шляхів розвитку бібліотечної справи відразу після про
голошення державного суверенітету відзначалось, що
«збирання та збереження документів про Україну» мож
ливе лише на основі державної бібліотечної політики,
яка б ураховувала політичні реалії та можливості
науково–технічного прогресу, а «національне і духовне
відродження народу вимагає кардинального оновлення
бібліотечної справи в цілому» [15, с. 2]. Філософським
підґрунтям оновлення бібліотечної діяльності мали стати
«принципи демократизації, гуманізації, відродження
духовності з урахуванням інтересів кожного читача та
різних соціальних груп [15, с. 8].
Визначенню теоретико–методологічного підґрунтя
трансформації бібліотеки в умовах інформатизації всіх
сфер суспільного життя, національного відродження,
позбавлення заполітизованості у формуванні національ
них інформаційних ресурсів присвячено ряд докторсь
ких і кандидатських дисертацій, монографічних дослі
джень українських вчених–бібліотекознавців. Зокрема,
М. С. Слободяником у докторській дисертації «Наукова
бібліотека: еволюція структури і функцій в період
освоєння інформаційних технологій» (1995 р.) [25] на
теоретико–методологічному рівні доведено, що реалі
зація бібліотекознавчої концепції системно–комуніка
ційної моделі бібліотеки в нових умовах освоєння
інформаційних технологій як одне із пріоритетних
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завдань передбачає визначення методології формування
національного бібліотечно–інформаційного ресурсу дер
жави, кумуляцію світового інформаційного потоку, збере
ження власних історико–культурних фондів, забезпечення
вільного доступу національних інформаційних ресурсів
для суспільства в цілому і кожного громадянина зокрема.
Методологічне підґрунтя для дослідження фондів
бібліотек України в умовах соціально–економічних змін,
поетапної трансформації і, власне, розробки системної
моделі сучасної української бібліотеки становлять
дисертаційні дослідження доктора педагогічних наук
Л. Г. Петрової [21], доктора наук із соціальних кому
нікацій І. О. Давидової [10], доктора педагогічних
наук А. А. Соляник [28], доктора наук із соціальних
комунікацій О. В. Воскобойнікової–Гузєвої [5]. Остання
в дисертаційному дослідженні «Бібліотечно–інформа
ційна сфера України в контексті суспільних трансформа
цій кінця ХХ ст. – 10–х рр. ХХІ ст.: концепції
стратегічного розвитку, динаміка змін, перспективи»
сформувала семиелементну модернізаційну модель
розвитку бібліотеки. Результати дослідження авторки
дають прогностичне бачення розуміння ускладненого
загальною соціально–економічною та політичною кри
зою, інформаційними війнами трансформаційного етапу
бібліотечно–інформаційної сфери в країні, наступного
переходу до «етапу стабілізації системи та її основних
ланок», вироблення механізмів довгострокової стратегії
і системи взаємопов’язаних державних цільових прог
рам розвитку бібліотечно–інформаційної сфери. В числі
таких пріоритетних цільових програм пріоритетною,
на нашу думку, має бути довгострокова комплексна
програма формування національного інформаційного
простору, підтримки національного фонду на різних
рівнях його функціонування, орієнтована на державне
регулювання і створення умов для забезпечення інтелек
туальних свобод і вільного доступу до інформації.
Концептуальним засадам формування державної
політики України в галузі книговидання та книго
розповсюдження присвячена кандидатська дисертація
А. Мураховського [17]. Окрім того, на черзі в інстру
ментарії стратегічних досліджень українського фахового
наукового соціуму сьогодні актуалізація започаткованої
і дослідженої Н. Кушнаренко ще на початку 90–х рр.
ХХ ст. проблеми формування краєзнавчих фондів бібліо
тек [16]; інноваційної політики як стратегії розвитку
бібліотек (І. Давидова) [10]; діяльності бібліотек як
суб’єктів політичної комунікації (Т. Гранчак) [9]; вплив
формування в Україні інформаційного суспільства на
комплектування бібліотек як загальнодоступної інфор
маційної бази та інформаційних центрів постіндуст
ріального суспільства (В. Горовий) [8]; коеволюції та
наукової комунікації (Г. Шемаєва) [35]; довідково–
бібліографічного обслуговування (Т. Добко) [11]; читачо
центристський напрям (Т. Новальська) [18] та ін.
Цей перелік наукових праць засвідчує не лише
актуалізацію проблеми гуманістичної місії бібліотеки як
соціального інституту, а й формування нової парадигми
її розвитку як учасника інформаційного ринку, який
базується на знаннях, а отже на інформації і свободі
доступу до неї. У наукових працях новітнього періоду
саме таке розуміння розвитку сучасної бібліотеки
розглядається як умова її конкурентоспроможності на
ринку інформаційних продуктів і послуг.
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З цілком несподіваної сторони (про це зазначає і сам
автор дослідження) розглядає сучасну бібліотеку аме
риканський соціолог, професор Університету Вісконсін–
Медісон Ерик Олін Райт у своїй статті «Як бути
антикапіталістом у ХХІ столітті». Досліджуючи стан
капіталізму у сучасному світі, автор подає типологічний
аналіз антикапіталістичних стратегій, розглядає «реальні
утопії» як способи практичного створення більш
справедливих і гуманних альтернативних варіантів
світоустрою у формі вже чинних інститутів або пропо
зицій щодо створення нових інститутів за допо
могою соціальних перетворень і державної політики.
Розглядаючи життєздатні альтернативи, які приборкують
капіталізм і руйнують його з середини, Е. О. Райт
саме публічну бібліотеку «як досить старий інститут
властивий усім капіталістичним суспільствам» розгля
дає як таку, що втілює принцип доступності та
розподілу, який за своєю суттю є антикапіталістичним.
Порівнюючи процес доступності книг у книгарні й
бібліотеці, Е. О. Райт зазначає, що якщо в книгарні
розподіл працює за принципом «кожному за можливістю
платити», то в бібліотеці працює принцип «кожному за
потребами» [24].
Теоретичні, емпіричні та організаційні проблеми
розвитку фондів бібліотек України в національному
вимірі свідчать як про досягнення в цьому напрямі, так
і проблеми. До досягнень теоретичних, безперечно,
слід віднести: звільнення від ідеологічної цензури;
свободу доступу до фондів і інформації; відхід від
монотеоретичної, ідеологічно детермінованої методо
логії і вивчення проблематики фондів у контексті
доступу інформації до поліметодології, поліпарадиг
мальності національно зорієнтованих теорій, що
враховують національну культурно–історичну, інстиціо
нальну специфіку і традиції; включеність у міжнародні
практично–організаційні та дослідницькі проекти;
захисти кандидатських та докторських дисертацій з
цього напряму; обговорення актуальної проблематики
фондів на всеукраїнських та міжнародних конференціях;
підготовка публікацій у профільних фахових виданнях;
адаптація і опанування теоретичного, методологічного
та інструментального досвіду західного аналізу з
метою використання для осмислення трансформаційних
процесів фондорозвитку української бібліотечної галузі;
технологізація (комп’ютеризація) досліджень спричи
нили трансформацію і нові виміри комунікації вчених,
практиків, якісно новий доступ до інформації і знань;
урізноманітнення та значна трансформація змістових
домінант поняттєвого апарату (про що свідчать не лише
галузеві словники, а й тлумачні та ін.), що розширило
включеність у світовий науковий та практичний дискурс.
У емпіричному вимірі важливими стало систематичне
проведення емпіричних досліджень; створення баз та
архівів даних; розробка, вдосконалення дослідницьких
методів та інструментарію.
В організаційно–методичному плані такими озна
ками є: утворення дослідницьких колективів; структурне
оновлення бібліотечних установ, які формують
фонди і вивчають фондову проблематику; оновлення
змісту дисциплін навчальних закладів різного рівня
акредитації; наукові видання (монографії індивідуальні
і колективні); підготовка підручників, посібників;
процес інституалізації у формі і рамках національних
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і міжнародних громадських, професійних об’єднань
(асоціацій, спілок) тощо.
Проблематика фондів у контексті їх мобільності,
доступності інтелектуальної свободи реалізована
публікацією монографій, в яких аналізуються характерні
тенденції їхнього розвитку в сучасній Україні. Серед
основних, що мають значимий вплив на розвиток
бібліотекознавчої думки, свідчать про прагнення учених
галузі розробляти національні теорії, підходи, концепції
розуміння динаміки фондів, осмислення ролі бібліотек
у забезпеченні вільного доступу до інформації для всіх
суспільних груп, в першу чергу слід зазначити такі:
В. Пашкова «Національні бібліотечні асоціації» [20],
Л. Петрова «Бібліотека в умовах суспільно–економічних
змін» [21], Т. Добко «Довідково–бібліографічна діяль
ність наукових бібліотек Національної Академії Наук
України: становлення, та розвиток (ХХ ст. – перше
десятиліття ХХІ ст.)» [11], Г. Швецова–[Водка]
«Документ і книга в системі соціальних комунікацій»
[34], М. Слободяник «Наукова бібліотека: еволюція
структури і функцій» [26], Г. Шемаєва Електронні
ресурси бібліотек України в системі наукових комуні
кацій» [35], В. Ільганаєва «Бібліотечна освіта: нова
парадигма розвитку» [13]. Якщо знайти спільний
знаменник у цих фундаментальних працях, то, на думку
автора, він полягає в наступному: вони мають не
лише науково–теоретичний резонанс в Україні і серед
зарубіжної наукової спільноти, а й безумовно збагатили
теоретико–методологічні підходи до вивчення особли
востей та специфіки трансформаційних процесів у
бібліотечній галузі України; спрямували на опанування
зарубіжного наукового досвіду. Можна впевнено конс
татувати, що саме з появою цих праць розпочався про
цес національно зорієнтованих досліджень, утверджен
ня і осмислення процесів трансформації поняттєвого
апарату, нової словникової бази. Такі поняття, категорії,
серед яких «інтелектуальна свобода» і «доступ до
інформації», «книжкове пам’яткознавство» та ін., набули
особливої актуальності в процесі наукового аналізу
трансформаційних процесів в українському суспільстві,
складовою якого є бібліотека і її фонди. До наукового
обігу бібліотечного фондознавства вводяться науковцями
І. Бондаренко, Ю. Горбанем системне уявлення про
зберігання бібліотечних фондів як явище, що одночасно
охоплює процеси формування і фондовикористання, що
збагачує сучасне бібліотекознавство новими знаннями
про зберігання книжкових пам’яток як культурних
цінностей в бібліотеках України [7], зміст меморіальної
функції бібліотеки, яка має концептуальне значення для
зміни існуючої парадигми «володіння або доступ» на
перспективнішу «володіння для доступу» [2].
Нарешті, програмно–цільове формування ресурсів
наукової бібліотеки в умовах глобальної трансформації
суспільства та проникнення електронної комунікації
в усі сфери життєдіяльності українського соціуму є
головним завданням досліджуваної Інститутом бібліо
текознавства НБУВ відомчої теми «Інформаційно–
комунікаційна діяльність наукових бібліотек як фак
тор розвитку суспільства знань» (науковий керівник
О. М. Василенко) [3]. Наукова бібліотекознавча спіль
нота, інформаціологи очікують від дослідників новітню
модель інформаційно–комунікаційної діяльності науко
вої бібліотеки, спрямованої на забезпечення основних
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напрямів розвитку інформаційного суспільства в Україні,
вироблення кардинальних підходів до формування та
збереження фондів бібліотек, забезпечення відкритості
інтелектуальних свобод громадян і вільного доступу до
інформаційних ресурсів.
Характерною особливістю бібліотекознавчої науки
є розгляд актуальних проблем розвитку бібліотек в
умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів,
розповсюдження нових інформаційно–комунікаційних
технологій, створення кардинально нових умов для
інформаційного оновлення, доступності інформації (в
тому числі свободи до неї як в інтересах особи так і
інноваційного суспільного розвитку). За таких умов
фонди бібліотек України розглядаються не лише як
інформаційний ресурс, а й стратегічний ресурс держави
з новою філософією життя, розвитку науки, техніки,
освіти, культури, реалізації прав громадян на вільний
доступ до інформації.
Висновки. Проблема, що заявлена у статті, є вкрай
актуальною і має широкий спектр аспектів, які
потребують як наукового, законодавчого вирішення,
так і реалізації практичних заходів, що пов’язані
з актуалізацією фондів бібліотек України у вимірі
національних пріоритетів. Яскравими прикладами
практичних кроків в цьому напрямі є відкриття
Національною бібліотекою ім. В. І. Вернадського НАН
України вільного доступу до дисертаційних досліджень,
впровадження для класифікації документів і, власне,
організації інформації в установах та організаціях
України Універсальної десяткової класифікації (УДК)
як міжнародної класифікаційної системи з ліцензійним
правом її адаптації до специфіки документних ресурсів
і потреб інформаційних установ держави (про що зазна
чено в постанові Кабінету Міністрів України №177 від
23.03.2017 р.), а також розширює можливості інтеграції
її документно–інформаційного потенціалу із світовим.
Бібліотечно–інформаційна сфера нагально потребує
залучення профільних державних інституцій, бібліотеко
знавців, науковців–інформаціологів, видавців, бібліотеч
ної спільноти до створення організаційних, нормативно–
правових та культурологічних умов для перетворення
вітчизняної видавничої справи на культурну індустрію
європейського зразка, формування в Україні єдиного
книжкового ринку, забезпечення за допомогою віт
чизняної книги вільного доступу громадян до всіх сфер
сучасних знань. Це стане підґрунтям формування нової
філософії документозабезпечення бібліотек в умовах
цивілізаційних викликів, здійснення реально державної
політики і її актуалізації у вимірі національних
пріоритетів; широкого запровадження, реструктуризації
і актуалізації національно–культурних державних цільо
вих програм, пов’язаних з популяризацією української
книги і читання в Україні.
Стали очевидними потреби прискорення результа
тивної гармонізації та адаптації національного бібліо
течно–інформаційного законодавства до міжнародного,
підсилення державного контролю за розробкою під
законних актів, нормативно–правової бази формування
та функціонування національного інформаційного прос
тору, інноваційних підходів у самій системі підготовки
кадрів для бібліотек і бібліографуючих установ, даль
шого вдосконалення фондознавчої складової вищої
бібліотечно–інформаційної освіти в Україні.
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Library funds of Ukraine in terms of intellectual freedom
and freedom of information access
The article describes modern practical and methodological approaches to
the study of the development of funds of libraries in Ukraine under conditions of
intellectual freedom and free access to information. An attempt has been made to
investigate the problem of the funds of libraries in Ukraine as the main component
of the functioning of the library system. The basic parameters of library funds in
modern Ukraine are analyzed. The development of funds of libraries of Ukraine,
their realization of state policy in the field of book publishing and book distribution is
substantiated. The statistics on book publishing in Ukraine are presented. The main
scientific works, which actualize the research problem, are considered.
Keywords: funds, library funds study, information access.
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Підготовка «Рухом капітанів»
Революції гвоздик
Просліджується еволюція поглядів організації «Рух капітанів» – від
конкретних особистих вимог до необхідності підготовки перевороту. Окреслено
осіб, які безпосередньо керували підготовкою політичної програми змовників та
планували Революцію гвоздик. Вказується на комплекс заходів змовників, які
призвели до повалення існуючого режиму.
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З початку 1970–х рр. в Португалії накопичився цілий
комплекс проблем, які влада була нездатна вирішити,
як внутрішньополітичного, так і зовнішньополітичного
характеру. Мова іде про достатньо важкий стан
економіки й соціальної сфери, зростання в яких
фактично не було вже десятиріччя, важку для країни
і населення в цілому проблему колоніальних війн в
португальських африканських колоніях (Гвінея–Бісау,
Ангола, Мозамбік), а також вкрай складне міжнародне
положення офіційно фашистської Португалії. В країні
поступово зріла революційна ситуація, хоча сили,
спроможної очолити маси незадовільних, в загально
національному масштабі довгий час не було. Слід
зазначити, що існуюча вітчизняна, радянська та західна
історіографія Португальської революції 25 квітня
1974 р., або «Революції гвоздик», вкрай поверхово
аналізують ідейно–організаційну проблему її підготовки
[1; 2; 4; 5; 7]. Через це, провідна сила, яка зорганізувала
і провела «Революцію гвоздик» – «Рух капітанів» і
досі залишається в історіографічній тіні. Втім, роль
і значення цієї організації в революційних подіях
1974 р. важко переоцінити. Більше того, ця організація,
та її конкретні дії щодо повалення режиму Каетану
заслуговують на особливу увагу хоча б через те, що
«Руху капітанів» знадобився вкрай невеликий час від
організаційного оформлення до здобуття перемоги в ході
однієї з найкоротших революцій за всю історію людства.
Безпосередньою причиною та одночасно приводом
щодо створення «Руху капітанів» і одночасно останньою
іскрою, яка стала поштовхом у прірву для існуючого
режиму стало прийняття закону–декрету 353/73 про
«мілісіануш». Цей законодавчий акт, прийнятий
13 липня 1974 року, передбачав наступне: Випускники
7–річних ліцеїв чи університетів юридичного або
еквівалентних напрямків («мілісіануш») могли отримати
звання лейтенантів у разі проходження курсів протягом
двох семестрів, а потім шести місяців служби у Школах
військової практики [8]. Це пояснювалося у законі
недостатністю штабних кадрових військових. Втім, це
було несправедливо до тих військових, які з 1961 року
брали участь у колоніальній війні та пережили усі
її тяготи, бо нівелював їх зусилля (щоб отримати
аналогічну кваліфікацію за участь у бойових діях
потрібно було значно більше, ніж півтори роки).
Внаслідок прийняття закону про мілісіануш
утворилася група з незадоволеного офіцерства, яка
переважним чином складалася з капітанів. Її члени
9 вересня 1973 року зібралися біля міста Евора у
складі 136 чоловік [10, с. 1]. Підсумком зустрічі стало
утворення організації «Рух капітанів», метою якого
від початку було скасування так званого декрету
про мілісіануш, що сильно зачіпав їх інтереси. Тоді
учасники організації ще не наважувалися не тільки
готувати будь–який переворот, а й вимагати будь–
яких інших економічних чи політичних вимог. Для
вирішення проблеми, яка була для них головною на
їх думку необхідно було замінити міністра оборони
країни Хосе Віала де Ребело, на якого покладалася
провина за підписання вищеозначеного декрету. Через
це необхідності на той момент формувати командування
у незадоволених капітанів не було. Прохання «Руху
капітанів» до міністра оборони та особисто до
прем’єр–міністра Марселу Каетану залишилися без
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відповіді. Через це вже у листопаді цього ж року «Рух
капітанів» вирішує висунути нові вимоги – завершення
колоніальних війн, повернення демократичних свобод.
Відзначимо, що організація за своїми політичними
вподобаннями тяжіла більше до лівих позицій, тож коли
у цьому ж році очолити рух пропонував правий генерал
Каулза де Арріага (у минулому прибічник режиму, а
нині людина, що бажала збільшити свою владу), його
пропозиція була відхилена.
Нове зібрання капітанів відбулося у місті Обідуш
1 грудня 1973 року, де пройшло голосування за один з
трьох наступних напрямків подальших дій:
1) продовження беззбройної боротьби проти декрету
353/73;
2) військовий переворот з метою повалення існую
чого режиму;
3) законна боротьба з режимом з можливістю у
подальшому знову повернутися до можливості військо
вого перевороту.
В результаті голосування головною метою «Руху
капітанів» стала заміна існуючого режиму шляхом
військового перевороту (2 варіант). Для здійснення
цього плану було обрано Координаційний комітет
«Руху капітанів», у який увійшли 19 офіцерів, туди
також формально включили генералів, які підтримували
політичне вирішення питання колоній та питання
про мілісіануш – Антоніу де Спінолу та Кошта
Гоміша. Відзначимо, що вони користувалися великим
авторитетом та були достатньо популярними серед
керівників організації, що відзначиться у майбутньому.
Головою Координаційного комітету став Коста де
Капарік. Він затвердив Виконавчу раду організації,
яку очолили Отелу де Карвалью, Васко Лоренсо, Вітор
Алвеш. Було виділено дві головні задачі: по–перше,
розробити детальний план військового перевороту,
по–друге, підготувати програму організації. Програма
«Руху капітанів» повинна була спиратися на три
стовпи: деколонізація, демократизація, розвиток країни.
Вирішення першої проблеми було покладено на
головного майбутнього героя Революції гвоздик –
Отелу де Карвалью. Друге завдання повинен був
вирішувати тріумвірат, який складався з Мелу Антуніша
(майбутній міністр іноземних справ, головний ідеолог
революції), Вашку Гонсалвіша (майбутнього прем’єр–
міністра Португалії) та Вітора Алвіша (майбутнього
міністра освіти та наукових досліджень). У помічними
їм було обрано Франко Чараіса, Лореса Піреса, Уго
Сантоса, Альмада Контрейраса та Сільву Мораіша.
Відповідальним за успішність цієї задачі був
призначений Мелу Антуніш. Враховуючи посади, які
займали після революції ті, хто готувати її ідеологічне
підґрунтя, можна вкотре підтвердити загальновідому
істину – успішні революції готують справжні генії.
Створення організації «Руху капітанів» та радика
лізація її поглядів пройшло майже непоміченим для
національних та зарубіжних спецслужб. Це можна
пояснити тим, що підготовка революції йшла досить
застережливо. Після Революції гвоздик, як радянські
та і американські спецслужби будуть збентежені тим,
що вони проґавили її підготовку. До ЦРУ відомості
про початок збройного перевороту дійдуть лише
безпосередньо у момент його проведення – 25 квітня
[6]. Що ж стосується DGS («Головного управління
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безпеки»), то вона знала про існування «Руху капітанів»,
проте не надала достатньої уваги значенню організації
для небезпеки режиму. Наступною важливою подією
для ідеологічного удару по системі став вихід у світ
книги «Португалія та майбутнє» Антоніу де Спіноли.
Він вже тоді підтримував позиції «Руху капітанів»,
тому з ідеологічної точки зору це була велика перемога.
Головною тезою книги було необхідність зупинки
колоніальної війни та політичного вирішення цього
питання. Прем’єр–міністру Марселу Каетану публікація
сподобалася, але її засудив президент та Генштаб
Португалії, які в той час вже мали політичний вплив
зіставний з ним (у епоху правління Салазара президент
відігравав церемоніальну роль, а Генштаб не цілковито
підкорявся будь–яким рішенням прем’єра–диктатора).
Книгу називали «ідеологічним викликом» для існуючого
режиму [9].
На початку березня 1974 року Мелу Антуніш
представляє проект програми «Руху капітанів» під
назвою «Військові сили та нація», який був успішно
затверджений на засіданні організації. Дізнавшись про
складання опозиції у армії, але ще не маючи доказів
підготовки збройного постання уряд починає діяти.
Вони вирішують перевести частину учасників «Руху
капітанів» до інших міст, військових баз та взагалі
островів. «Рух капітанів» дізнавшись про таке рішення
вирішує діяти рішуче – вони переховують Васко
Лоренко та Рібейро Сільву. Тим часом режим вже
починає агонізувати. 11 березня 1974 року прем’єр–
міністр Марселу Каетану прохає президента Амеріку
Томаша прийняти його відставку, причому у якості
підстави він виголошує сприянню розповсюдженню
набираючою популярності опозиційної праці Антоніу
ді Спіноли. Втім, президент відмовляється прийняти
відставку, сподіваючись на те, що у режиму ще є
сили тримати країну в своїх руках. Для того, щоб
показати, що режим досі контролює ситуацію у країні
Марселу Каетану вирішує провести демонстрацію
у свою підтримку. Наступного дня через відмову в
участі у демонстрації в поста заступника начальника
Генерального штабу Португалії було звільнено Антоніу
де Спінолу, а також начальника Генерального штабу
Португалії Франсішку да Кошта Гоміша, тих самих
військових з вищих рангів, які підтримували політичне
вирішення проблеми колоній. У відповідь на це
відбувається спроба військового перевороту. П’ятий
кавалерійський полк Лісабонського військового округу
рушив у місто, щоб скинути владу. Вони не домовлялися
попередньо з іншими частинами та, наприклад, з
«Рухом капітанів». Через непідготовленість ця спроба
залишилася неуспішною. В наслідок цього було
заарештовано понад двісті чоловік, які підтримали
спробу перевороту [5]. Втім їх виступ послугував
уроком для «Руху капітанів». Вони через тиждень
24 березня 1974 року збирають засідання Координа
ційної комісії, де призначають дату перевороту – між
22 та 29 квітня. Отелу ді Карвалью повинен до 22 квітня
підготувати остаточний план операції, а Мелу Антуніш
зі своїми колегами у той самий термін закінчити
політичну програму «Руху капітанів». 7 квітня Карлос
де Мораіш надає Антоніу де Спінолі проект програми
«Руху капітанів» на прохання Отелу де Карвалью. Він
прохає Антоніу ді Спінолу вибрати двох генералів для
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оновлення Генштабу після військового перевороту,
враховуючи прихильність до існуючого режиму його
поточного складу. Спінола вносить певні корективи
у програму руху, він пропонує створить тимчасовий
військовий уряд для виконання програми. 13 квітня
Карвалью знов зв’язується зі Спінолою через свого
представника. Він виступає проти ідеї утворення
військового уряду, пропонує А. Спінолі посаду началь
ника Генерального штабу Португалії. Наступного дня
вони разом обговорюють та замальовують ієрархію в
управлінні новими структурами країни.
Цікавий факт, генерал Антоніу де Спінола, який
підтримав ідею військового перевороту, менш ніж за
два тижні до початку революції, 14 квітня, за проханням
офіцерів, що очолювали «Рух капітанів», запропонував
своєму старому знайому та колезі генералу Франсішку
да Кошта Гомішу підтримати переворот. У цьому разі
йому пропонувалося, у разі успішності заколоту, місце
президента країни. Кошта Гоміш відповів відмовою
та вирішив зайняти нейтральну позицію. Що у майбут
ньому не завадило йому увійти у Раду національно
порятунку та все ж таки очолити державу у якості
президента. Це було пов’язано з тим фактом, що Отелу
де Карвалью особисто дуже довіряв Коста Гомішу. Він
вірив в його управлінський досвід. Тому 17 квітня,
не дивлячись на відмову Гоміша прийняти участь у
повстанні, на нараді «Руху капітанів» він заявляє, що
назначить його головою тимчасової хунти. Цього ж дня
він проводить моделювання революції, роздає завдання
ключовим учасникам. 21 квітня було затверджено
програму «Руху капітанів» під назвою «Рух військових
сил», цього ж дня Отелу Сарайва де Карвалья проводить
зустріч з десантними військами, щоб заручитися їх
нейтралітетом на період революції, успішно виконуючи
це завдання. Наступного дня було призначено остаточну
дату майбутньої Революції гвоздик – 25 квітня. Отелу
Сарайва де Карвалью зачитує та пояснює сформований
ним план з інструкціями для кожної частини, паролі
для передачі повідомлень, ідентифікації підрозділів, які
беруть участь у перевороті. Паролями мали слугувати
слово «Мужність» та вираз «П’ятничні нічні вогні».
Для координації через пресу було обрано газету
«Республіка», у ній пропонувалося у ніч революційних
подій (25 квітня) слухати радіо «Відродження» [11].
Вже 22 квітня було сформовано попередній список
першого кабінету міністрів, що повинен буде працювати
після перемоги «Руху капітанів». Його склад був
затверджений Антоніу де Спінолою та Координаційною
комісією «Руху капітанів». 23 квітня в будинку Вітора
Креспо голова «Руху капітанів» Отелу де Карвалью
зустрічається з декількома високопоставленими офіце
рами військово–морського флоту. В результаті було
отримано гарантії невтручання в переворот з боку
ВМФ. Останні підготовлення до революції відбулися
24 квітня. У якості командного пункту «Рух капітанів»,
який після революції отримає назву «Рух військових
сил», було обрану казарми першого інженерного полку
у Лісабоні. За попередньою домовленістю бунтівники
о дев’ятій годині вечора цього ж дня встановлюють
прослуховування за міністром оборони, начальником
армії та секретарем армії для швидкого реагування
на будь–які загрози з їх боку. Пізно ввечері, о десятій
годині, командування змовників збирається у казармах
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першого інженерного полку у районі Понтілья столиці
Португалії у складі з майором Отеллу ді Карнавалью,
капітаном–лейтенантом Вітором Креспо, майором
Санчесом Осоріо, підполковником Гарсією Сантушем,
підполковником Фішером Лопішем. Для охорони
командного пункту революції призначено капітана
Луіса Маседо. Сигналом для початку революції мала
слугувати пісня, яку співак від Португалії виконував
на конкурсі «Євробачення» цього ж року – «А після,
прощавай» у виконанні Пауло де Карвальо, що буде
передана по радіо Джоном Полом Дінішем, диктором
радіостанції «Емісореш асосіадуш ді Ліжбоа» [3].
Слід зазначити, що у змовників був запасний план
у разі, якщо постання у Португалії зазнає поразки – у
Гвінеї–Бісау учасники «Руху капітанів» роззброюють
нелояльні частини та переходять до переговорів
із повстанцями ПАІГК. Таким чином, військові–
змовники досить ґрунтовно підготувалися до повалення
державного ладу. Було проведено як стратегічну
підготовку, так і ідеологічну. Розроблено генеральний
план дій, створено паролі, умовні знаки, було знайдено
спільників серед вищого військового командування,
проведено агітаційну роботу, розроблено програму
подальших дій, викладену у програмі «Руху військових
сил». Крім того, слід відмітити успішність дій війсь
кових по плануванню операції, адже непомітне
встановлення засобів стеження за супротивником є
досить великою перевагою. Найбільшу роль для успіху
революції зіграло затвердження нейтралітету з боку
інших військових частин армії (ВПС, ВМФ), адже
спроби влади звернутися до них за допомогою під час
Революції гвоздик залишилися без відповіді. Завдяки
вищеозначеним факторам Революція гвоздик виявиться
успішною та режим буде повалено. Підготовка цієї події
«Рухом капітанів» може слугувати нагальним прикладом
для аналізу процесів підготовки переворотів та шляхів
боротьби з ними.
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Preparation Carnation Revolution by «Armed Forces Movement»
The evolution of the views of the «Armed Forces Movement» organization is
traced – from specific personal requirements to the necessity of preparing a coup. It
outlines the persons, who directly directed the preparation of the political program of
the conspirators and planned the Carnation Revolution. Article indicates the complex
of measures of the conspirators, which led to the overthrow of the existing regime.
Keywords: Armed Forces Movement, Carnation Revolution, Otelo de Carvalho,
preparation for the coup.
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Історико–культурні передумови
виникнення друкарства у Європі
Проаналізовано основні фактори становлення друкарства. Досліджено
зв’язок різних історико–культурних традицій.
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Книжка не з’явилася сама по собі. Її появі передував
розвиток писемності. Треба зазначити, що зародження
ідеографічного письма відбувається паралельно з ви
никненням рабовласницьких форм правління (Давній
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Єгипет, Межиріччя, Стародавня Греція та Китай (IV–
I тис. до н.е.).
Відомо, що людина завжди намагалися не тільки
донести інформацію але й зробити в зручний спосіб,
тому мистецтво оформлення книги бере початок з
найдавніших часів. Уся історія розвитку книжкового
дизайну спирається на технології, що були доступні
людині у різні періоди історії. Спочатку це були такі
засоби передачі інформації як глиняні таблички, кора
дерева, металеві пластини та ін., що не дуже нагадує
книгу у традиційному її вигляді. Те що більш–менш
наближається за формою до книги у давнину робилося
з такого матеріалу як: шкіра, шовк, папірус та ін. Таким
чином майстри постійно шукали можливість зручно,
компактно та красиво подати інформацію до читачів та
зберегти її.
Перед тим як проводити культурно–історичний
аналіз розвитку європейської книги потрібно зрозуміти
де саме відбувалося зародження писемності.
Саме папірус у Стародавньому Єгипті, що склею
вався в сувої, тобто згорток, один з перших дозволив
більш масово обмінюватись інформацією та зберігати
її. Наступним значним технічним кроком стало розпов
сюдження кодексу, або зшитого пергаменту, на початку
нашої ери. Це дозволило використовувати сторінки
аркуша з обох сторін тому рукописи стають більш
економічними.
Основні матеріали для книги періоду античності –
папірус, пергамен і дерев’яні дошки, вкриті воском.
Особливістю використання книги в античні часи було
читання у голос слухачам. Перевагу надавали слову
проголошеному ніж написаному, і це одна з причин
чому в античній книзі не часто зустрічаються ілюстрації
та декоративне оформлення.
Нажаль, до наших часів в основному дійшли лише
копії книг античних творів, зроблених багато пізніше.
У ранньосередньовічній Європі (V–X ст.) хрис
тиянство домінувало у видавництві літератури. Тематика
книги в більшості носила релігійний зміст, а основними
місцями творення та переписування рукописів були
монастирські скрипторії. Це позначилося на оформленні
книги, де використовувалися відповідні елементи та
матеріали і звичайно шрифти. У XII ст. формується
готичний стиль (північна Франція, західна Німеччина).
У книжкових орнаментах з’являються деталі готичної
архітектури, шрифти стають загостреними.
Все більшого поширення у Європі набуває новий
носій інформації, а саме папір, що був винайдений у
Стародавньому Китаї ще до н.е., а потім через арабів
потрапив у Європу. У XIV ст. не менш важливим є роз
повсюдження ще одного давньокитайського винаходу –
ксилографії. Це все впливає на зовнішній вигляд книг –
сторінки стають тонкішими та гарно оформленими.
Не випадково, що справжня революція у конструю
ванні книги наступила у XV ст. із виноходом Йоганна
Гутенберга, що перший застосував у відповідному
порядку рухові металеві матриці літер. Гутенберг робив
зі своїх матриць під тиском друкарського пресу великі
на той час тиражі. Такий винахід позначився на дизайні
книги, про що свідчить шедевр світового друкарства –
Біблія, – надруковану Гутенбергом.
Відбувається розвиток технології ілюстрації у дру
карстві, а саме гравюра на металі, а потім офорт стають
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все популярнішими у Європі ХV–ХVІ ст. Такий поворот
у техніці книжкової графіки був завдяки передачі
чіткішої деталізації у гравюрі на металі (особливо це
проявилося у картографії) та більшому тиражу ніж у
гравюрі на дереві. Одними з справжніх винахідників та
майстрів у цій техніці виступають Дюрер та Рембрандт.
Винахід Гутенберга це яскравий приклад того
як науково–технічна та світоглядна складова епохи
Відродження вплинули на естетику форми книги. Разом
з цим виникають певні рамки, тобто друкар та гравер
все більше залежить від техніки.
Осторонь розквіту європейського мистецтва книги
не стояли українські стародруки. Від першодруків кінця
XVI – початку XVII ст., зокрема видань Івана Федорова
і князя Василя–Костянтина Острозького, українська
книга наступних десятиріч успадкувала декоратив
ність, насиченість формами декору, характерними для
українських рукописів (заставки, в’язь, окремі види
рубрикації), так і загальноєвропейськими елементами
оздоблення друкованих книг (набірні орнаменти,
кінцівки–маскарони, лінійне обрамлення) [5]. Такі при
клади оформлення ми знаходимо Пересопницькому
Євангеліє, що вважається вершиною українського
книжкового мистецтва середини ХVІ ст.
Бачимо, що шлях становлення друкарства не був
легким. Але відчайдушні винахідники зробили можливим
диво – друковану книжку. Її ми можемо й досі тримати в
руках і насолоджуватись «живими» сторінками.
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Історична контекстуалізація гостинності
в Україні і світі: аспектуалізація проблеми
Здійснена спроба окреслити історико–хронологічну ретроспективу деяких
аспектів історії гостинності. Охарактеризовано ключові аспекти історії
гостинності. Визначено місце і роль ритуалу прийому гостей в українській
гостинності, як базового сегменту загальної історії гостинності в Україні.
Досліджено питання формування комунікаційної складової історії
гостинності; проаналізовано взаємозв’язок і взаємовплив української та
європейської культур.
Ключові слова: історія гостинності, індустрія гостинності, етимологія,
мандрівник, гість, господар, традиції, історіософія, культура.

Соціогуманітарний базис вітчизняних державотворчих
процесів глобалізованого і техногенного світу, потребує
ґрунтовного вивчення у інтегруючому значенні, власне,
історії культури на рівні світоглядних закономірностей.
Історія гостинності в Україні, як вагома складова історії
культури світу, спрямована на об’єднання, пізнання
народів, вивчення і залучення найкращих досягнень
світової культури, власне обмін досягненнями культури
глобалізованого і техногенного світу. Історія гостин
ності несе постмодерністичне нівелювання меж поміж
різними галузями економіки і культури та унаочнюється
в деконструвізмі численних теорій постструктуралізму.
Індустрія гостинності – вагомий фактор економіч
ного, соціального, промислового розвитку країни, її
технологічної сили в умовах глобалізованого світу.
Інвестиції у людський капітал необхідно викорис
товувати цілісно і повністю оптимізувати для коротко
тривалих, середніх, довготривалих переваг і зиску.
Стабільність і сталість – складні класичні завдання
для вимірювання успіху в індустрії гостинності. Для
проектування готельно–ресторанного бізнесу технізо
ваного суспільства актуальними складовими є технології
та соціальні медіа, збільшення попиту та низький рівень
задоволеності клієнта, збільшення операційних витрат,
інтенсивність конкуренції, сезонні коливання попиту.
Саме тому вивчення історії гостинності в Україні,
як одного з аспектів історії культури і економічної
історії, зосередженість на змінах образу людини в її
діяльності, нових форм світосприймання і засобах
виразності є актуальним. Історія філософії індустрії
гостинності загалом, обумовлена не лише визначальним
гуманістичним аспектом свого існування, а й можли
вістю осягнути історично обумовлену істину.
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Історіографія питання базована на здобутках міждис
циплінарного пізнання проблеми. Зокрема, історіографія
проблеми, що пов’язана з історією індустрії гостинності
розглядається як така, що в умовах розвитку глоба
лізаційних процесів, і значного переміщення людей
перетворюється на новий вид індустрії [1–3]. Фахівці
виокремлюють дві полярні точки зору з проблеми:
туризм є складовою гостинності і гостинність – один
зі сегментів туристичної галузі, зокрема ґрунтовні
дослідження професора В. А. Русавської розширюють
та інституалізують ряд питань з історії української
гостинності [4–5].
Проблему комплексного вивчення історії функціо
нування індустрії гостинності, як системи направленої
на створення комфортних умов для відвідувача,
досліджено не достатньо; наразі дослідження у ретро
спективі історії української гостинності від початків до
сьогодення чекають на свого вдумливого дослідника.
У публікації здійснена спроба охарактеризувати
деякі аспекти історії індустрії гостинності в умовах
глобалізованого світу, що надає можливість виділити
невирішені раніше частини загальної проблеми, зокрема:
на основі джерельної бази окремих ведичних текстів,
відобразити аспекти історії культури гостинності
загальноцивілізаційного буття соціуму.
Заперечуючи усталену у вітчизняній науці насліду
вальну історичну модель розвитку національної куль
тури, у публікації запропонована теза про історію
української гостинності як модель інтерперативної
культури. Окреслений концептуальний сегмент роботи,
надає дослідженню міжкультурне значення, що обумов
лює й актуалізує його новизну.
Вище зазначене, надає можливість виділити невирі
шені раніше частини загальної проблеми, зокрема:
контекстуалізувати окреслене питання у історико–куль
турологічному вимірі соціогуманітарного буття нації,
власне історіософію проблеми.
Виокремлення своєрідності української культури та
історії гостинності зокрема, сягають від популярних
у 90–х рр. ХІХ ст. сентиментальних теорій «кордо
центризма», «антеїзма» до теорій аграрно–писемної
культури Е. Геллнера. ХХ ст. характеризується низкою
досліджень та теорій подолання культурних бар’єрів,
що водночас стали вагомим фактором самоідентичності
тритону людина–нація–держава. Глобалізоване ХХІ ст.
сприяє розвитку і водночас, виокремленню питань
історії гостинності, як ключового принципу взаємодії у
межах інформаційно–комунікаційних технологій техно
генного суспільства.
Історіософія гостинності утверджує і виокремлює
її комунікативну роль в алгоритмі суспільних відносин,
що актуалізує історичну самосвідомість нації через її
філігранну ритуальність. Гостинність – це потужний
прояв взаємодії між людьми. В якійсь мірі, це питання
потребує вивчення не лише істориками, культурологами,
а й психологами. Адже відчуття стресового дисбалансу
організму перед незнайомцем – нейтралізується законом
гостинності, який є ефективною стратегією прийняття
рішень у багатьох ситуаціях життєдіяльності соціуму.
Етимологія слова «гостинність» бере свій початок з
латини, давньофранцузької мови, згодом – англійської
мови. Саме з англійської мови слово потрапило до інших
європейських мов у XIX ст., що нині сприймається і має
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сучасне тлумачення: турбота, догляд, допомога. Так,
слово «hospice» з плином часу, адаптовано до форми
слова «гостинність», що означає «догляд». Власне, саме
слово утворилося від латинських слів hospes і hospitium
(«гостинність»). Цим терміном з VI ст. н.е. позначали
місця відпочинку пілігримів.
Історія датує появу перших закладів гостинності
IV тис. до н.е., що відповідало потребам забезпечення
подорожників ночівлею, а далі, власне супутніми потре
бами: харчування і відпочинок. Необхідно констатувати,
що забезпечення таких можливостей для подорожників
екстраполювало майбутню кількість подорожей, що у
свою чергу розвивало означену місцевість, економічний
зиск, культуру. Яскравою ілюстрацією вище зазначеного
становлять археологічні свідчення елементів гостинності
держави Арата, Трипільської культури в Україні.
Так, історики і археологи появу послуг з гостинності
виводять з доби кам’яного віку, коли починаються
перші торгові подорожі, складаються перші «торгові»
шляхи; релігійні і військові походи. Такі об’єкти
розташовувалися обабіч доріг, вздовж яких пролягали
головні шляхи християнських паломників. Це були, в
певному сенсі, притулки для стомлених, виснажених або
хворих мандрівників–паломників. Водночас, стародавні
хоспіси не відмовляли у допомозі місцевим жителям.
Протогостинність первіснообщинного ладу характе
ризувалася дарообміном системи міжобщинних відно
син. Епоха неоліту – появою великих місць для торгівлі.
З поступовим розвитком економічних відносин потреба
у місцях розміщення подорожників збільшувалась.
За доби енеоліту відбулась інтенсифікація обміну, що
поступово характеризувалась ознаками економічного
обміну.
Загалом історія витоків гостинності проявляється в
ритуалі (алгоритмі) прийому гостей. Гостинність під час
прийняття гостей, у першу чергу – своєрідний ритуал,
стандарт, що фіксує послідовність дій за допомогою
комунікативно–практичних засобів. Такий алгоритм дій
між господарем і гостем є не лише формальним набором
дій, а кейсом цінностей і смислів.
Алгоритм дій зустрічі гостей складається із трьох
етапів, дотримання яких є обов’язковим. Так, перший
етап починається з прибуття гостя (стороннього),
знайомство і визнання. Другий етап, а саме прийом –
святковий прийом гостей за столом. Третій і заключний
етап – церемонія прощання з гостем та дарування
гостинців.
Історико–порівняльний аналіз ритуалу прийому
гостя в українській гостинності, від витоків до
сьогодення свідчить про триетапність звичаю, що не
змінний й нині, має чітку послідовність з деталізацією,
згідно історичного часу та регіоналізації. В Україні,
на всіх трьох етапах прийому гостя господарем, хліб
займав особливе місце. У низці писемних джерел,
що датовані першими системними згадками сучасної
території України, мандрівники називають її житницею
Європи.
Так, арабський мандрівник Ібн–Даст у своєму творі
«Книга добрих скарбів», що датована першою поло
виною Х ст. зазначає, що «…на початку слов’янської
землі є місто Куяб [Київ]… Найбільше сіють просо; в
жнива беруть просіяні зерна проса в корці, підносять
до неба й кажуть: – Боже, ти дав нам страву, дай і
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тепер її досить… Гостей шанують і добре поводяться з
чужинцями, що шукають у них оборони…» [6, с. 18–20].
В Україні пекли хліб переважно з житнього борошна,
що дивувало іноземців, зокрема Павло Алепський
(ХVII ст.) у творі «Подорож патріарха Макарія»
зазначав про такий не притаманний європейцям хліб,
адже останні харчувалися пшеничним хлібом, що був
солодким на смак, як мед [7, с. 135–136]. Але з другої
половини ХІХ ст. житній хліб без домішок був рідкістю,
що пов’язано із зубожінням великої частини українців.
Хліб символізував гостинність, добробут. Разом з
сіллю хліб урочисто пропонували скуштувати гостям
при зустрічі. Крім популярних видів хліба серед
українців є і так званий ритуальний хліб: для різних
заходів і церемоній, що мають особливі назви, рецепти,
форми.
Гостинність в українському фольклорі ілюструють
численні приказки і прислів’я, наприклад: клади
перед людей хліб на столі, будеш у людей на чолі; чим
хата багата, тим і гостям рада; не ходи у гості, коли
господарів удома немає; люди добрі, тепла хата, є що
їсти, є де спати, – хоч зимуй!; що не є в печі, те й на
стіл мечи!; сідайте, хай ноги для дороги!; дай, Боже,
гостя, то хазяїну добре!
Варто наголосити на схожість різних національних
звичаїв гостинності, історично і географічно віддалених
один від одного, що свідчить про глибоку гостинність,
сталість структури. У той же час, у кожній просторово–
географічній локальності, етнічний і національній
зберігаються особливості алгоритму гостинності.
Так, член шведського посольства до гетьмана
Б. Хмельницького на чолі з Готтардом Веллінгом
К. Я. Гільдебрант (1629–1679 рр.) свідчить, що українці
гостинно піклувалися про гостей, як в Угорщині: «В
хатах біля дверей стоїть звичайно (як на Угорщині
великий жбан) горщик з руркою, в ньому всередині
внизу є вода, а зверху вгорі – маленькі дірочки. Там
лежить тютюн, який вони запалюють вуглем. І коли хто
прийде в хату, бере цю дивну люльку, потягне раз, то й
має його повну губу» [6, с. 97].
Загалом, у дослідженні історії гостинності в України,
середньовічні європейські джерела є цінним свідченням
про неперервність етнокультурного розвитку України
і еволюційним вкрапленням українських традицій
гостинності до європейських цінностей; набуття взаємо
доповнюючих рис з культурою і духовністю цивілізо
ваного світу того часу.
Визначальними мотивами поведінки господаря–гостя
є історико–культурні фактори самосвідомості особи.
Передовсім, це традиції, міфологія, релігія, культура, що
є істотними факторами свідомого і підсвідомого впливу
на суспільні відносини.
Так, з–поміж слов’янських народів, українська гос
тинність вирізняється характерною особливою увагою
до потреб гостя, так званою людяністю–духовністю до
подорожника–мандрівника. Українці, як і будь–який
інший народ, мають свої власні звичаї і традиції, що
яскраво зафіксовані у елементах гостинності.
Історія гостинності репрезентує і об’єднує інформа
ційний, світоглядний, комунікативний контексти дер
жави, які в свою чергу спрямовані на задоволення
потреб як громадян країни, так і іноземців. А успіш
ність розвитку індустрії гостинності в Україні, крім
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економічних факторів, визначається саме національними
традиціями, особливостями, або всім тим, що вирізняє
націю з–поміж інших народів.
Видається необхідним кристалізувати історію гос
тинності в історії культури України, власне, увираз
нюючи самобутність української історії гостинності.
Історична наука не лише вивчає те, що сталося, що
не змінюється, але вона може прогнозувати розвиток
подій у майбутньому. Історики завжди використовують
умовний спосіб історичних досліджень: оцінюють
минуле, визначають можливі варіанти розвитку мину
лого при різних умовах, але не у межах анахронічних
ідеологій, а у межах наближених до реальних подій.
Такий підхід дозволяє визначати причини і наслідки
різних подій, допомагає створювати умови для розвитку
майбутнього. Водночас, маємо пам’ятати, що історія
не терпить умовного способу суджень, адже при
оцінці історичних процесів недоречні міркування з
використанням умовних конструкцій.
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Historical contextuality of hospitality in Ukraine and the world:
problems aspectuality
The paper attempts to outline the historical and chronological retrospective of
some aspects of the history of hospitality. Key aspects of the history of hospitality
are described. The place and role of the ritual of receiving guests in Ukrainian
hospitality tradition as a basic segment of the general history of hospitality in Ukraine
is defined.
The article focuses on the formation of a communications component of the
history of hospitality; analyzed the relationship and interaction of Ukrainian and
European cultures.
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Джерельна база дослідження історії
формування системи охорони пам’яток
культурної спадщини Одещини
Системна діяльність зі збереження об’єктів культурної спадщини на
сучасному етапі не може бути ефективною без вивчення джерельної бази.
Мета роботи полягає у визначенні та систематизації джерельної бази
для вивчення історії формування системи охорони культурної спадщини
Одещини.
Джерельна база вивчення історії системи охорони культурної спадщини
Одещини складається з декількох документальних комплексів, до яких входять
практично усі наявні різновиди писемних джерел. З огляду на специфіку
радянської доби, документи цього періоду потребують надзвичайно уважного
критичного підходу. Це стосується не тільки наведених у документах і газетних
публікаціях відомостей про кількісні показники у сфері охорони пам’яток.
Йдеться про відтворення історичних реалій, прихованих під ідеологічними
штампами. Потенційна джерельна база з історії системи охорони пам’яток
дає підстави робити вірогідні висновки та узагальнення. Залучення існуючої
джерельної бази та введення до наукового обігу нових джерел дозволяють
вивести на новий рівень дослідження з історії формування системи охорони
пам’яток Одещини.
Ключові слова: система охорони, пам’ятка, культурна спадщина,
Одещина, джерельна база.

Найактуальнішим завданням духовного відродження
України є проблема збереження національної культур
ної спадщини, і зокрема, об’єктів південно–західного
регіону України – сучасної Одеської області, що уособ
люють багатовіковий досвід, традиції, побут та культуру
населення цієї території. Збереження культурної спад
щини Одещини неможливе без злагодженої діяльності
державних органів, наукових установ, громадських
організацій та активних громадян, що, на нашу думку,
і є системою охорони культурної спадщини. Системна
діяльність зі збереження об’єктів культурної спадщини
на сучасному етапі не може бути ефективною без
урахування досвіду пам’яткоохоронних інституцій
минулого. Основою подальших наукових досліджень
історії формування системи охорони культурної спад
щини Одещини є вивчення джерельної бази.
Історія формування системи охорони культурної
спадщини Одещини до недавнього часу не була
об’єктом наукового вивчення. До уваги дослідників
потрапляли лише окремі наукові установи та громадські
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організації – складові системи чи аспекти історії
охорони культурної спадщини Одещини взагалі.
Так, наприклад, науково–дослідницькій діяльності
Державного архіву Одеської області (ДАОО) у 60–х –
70–х рр. ХХ ст., як осередку, що приймав активну участь
у систематизації відомостей про пам’ятки Одещини,
присвячена низка статей відомого архівіста, директора
ДАОО – І. О. Хіоні [41; 42].
Вкрай фрагментарно висвітлено в літературі доробок
місцевих організацій Українського товариства охорони
пам’яток історії та культури, досвід підготовки одеських
томів «Історії міст і сіл УРСР» та «Зводу пам’яток
історії та культури». Окремо можна виділити змістовні
дослідження доктора історичних наук, старшого
наукового співробітника Відділу Північно–Західного
Причорномор’я ІА НАН України І. В. Сапожникова [38],
доктора історичних наук, професора завідувача кафедри
Нової і новітньої історії ОНУ – О. Б. Дьоміна [11], які
присвячені проблемам виявлення, обліку, охорони,
збереження пам’яток історії та культури Одещини й
підготовки до написання «Зводу». З середини 90–х років
ХХ ст. державні органи районних та обласних відділів
культури та практично весь загал закладів освіти та
науки області проводили кропітку роботу з формування
переліку та паспортизації пам’яток Одеської області.
Практичні питання пов’язані з роботою Відділу
Північно–Західного Причорномор’я Інституту археології
НАН України по формуванню зводу пам’яток історії
та культури Одеської області розглянуті у студіях
І. В. Сапожникова [39]. Серед місцевих дослідників часів
незалежності слід виділити роботи Н. Ф. Щербини, в
яких розглядаються питання пов’язані з пам’яткоохорон
ними осередками та збереженням культурної спадщини
через призму розвитку історичного краєзнавства на
Одещині в радянський період [43–47].
Актуальність дослідження обумовлюється тим
фактом, що сьогодні, в умовах наукової відкритості
та демократизації українського суспільства, велика і
різноманітна кількість наявних джерел і літератури
дає можливість, при їх комплексному використанні,
реконструювати та дослідити ключові аспекти історії сис
теми охорони пам’яток культурної спадщини Одещини.
Мета роботи полягає у визначенні та систематизації
джерельної бази для вивчення історії формування
системи охорони культурної спадщини Одещини.
Для досягнення поставленої у статті мети проана
лізовано широку джерельну базу, яка включає не
тільки надруковані документи та матеріали державних
центрального, обласного та відомчих архівів. Викорис
тані й опубліковані у електронних ресурсах мережі
Інтернет матеріали місцевих органів влади та елект
ронних періодичних видань. Вони розрізняються за
походженням, інформативними можливостями, ступенем
об’єктивності, місцем зберігання тощо. Саме наявність
різноманітних джерел дозволяє комплексно підійти до
аналізу історії формування системи охорони пам’яток
в Одеській області. Джерельна база репрезентована
групами джерел:
– законодавчі акти, документи центральних і місце
вих органів влади;
– діловодна документація;
– матеріали з діяльності громадських організацій і
товариств;
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– праці діячів охорони пам’яток історії та культури,
які розглянуті нами не як історіографічне джерело, а як
джерело з історії вивчення пам’яток;
– публікації періодичної преси зазначеного періоду.
Першу групу – законодавчі акти та документи
органів влади – складають нормативні та офіційні
державні документи, що розкривають напрями розвитку
системи органів охорони пам’яток і визначають періоди
активізації їх діяльності. Для розуміння процесу станов_
лення пам’яткоохоронної справи важливими є постанови
Ради Міністрів УРСР про заходи щодо поліпшення
охорони пам’яток, про організацію добровільного
Товариства охорони пам’яток тощо. Ці документи
опубліковані в окремих збірках «Законодавство про
пам’ятки історії та культури» [40] та «Культурне
будівництво в Українській РСР» [21; 22]. Частина їх
зберігається у державних, центральних та місцевих
архівах. Зокрема, таким документом є розроблена в
1989 р. республіканська програма розвитку історичних
досліджень та пропаганди історії України, де визначені
основні напрямки поліпшення вивчення та пропаганди
історії України [23]. Прийняті Закони СРСР (1976 р.)
та УРСР (1978 р.) «Про охорону і використання
пам’яток історії та культури» регулювали відносини
державних і громадських установ, вказували на всебічне
забезпечення охорони пам’яток історії та культури
[12; 13]. Завдячуючи затвердженому Постановою Ради
Міністрів Української РСР №3076 від 30 грудня 1948 р.
«Положенню про охорону пам’яток культури» були
визначені правові засади діяльності державних органів
охорони культурної спадщини України у тому числі і на
Одещині [2].
Документи періоду 1944–1960 рр., свідчать про
рішення партії і уряду щодо відбудови культурних
закладів республіки взагалі, і Одещини зокрема, їх
швидкого подальшого розвитку. Значну цінність для
дослідження представляють постанови про відновлення
пам’яткоохоронних закладів в місті Одеса, про органі
зацію першого повоєнного музею «Оборона Одеси»,
про спорудження пам’ятників тощо. Це, зокрема,
зазначається в документах опублікованих у збірнику
документів «Культурне будівництво в Українській РСР»
[21; 22, с. 44, 53].
Провідну роль серед джерел займають архівні
документи, які репрезентують другу та третю групи
джерел – діловодну документацію, матеріали з
діяльності громадських організацій і товариств. Це
документи з історії діяльності музеїв та громадських
організацій. Більшість з цих документів походить з
фондів Державного архіву Одеської області та Архіву
Управління охорони об’єктів культурної спадщини
Одеської обласної державної адміністрації.
Відомості про основні етапи становлення музейної
справи на теренах Одещини, містять матеріали ф.6712
«Музеї Одеси», за їх допомогою можна простежити
механізм відкриття окремих музеїв, отримати загальну
характеристику їх науково–дослідної роботи, яка в
основному торкалась питань пов’язаних з тими чи
іншими пам’ятками. Окрему групу матеріалів фонду
складають звіти про роботу музеїв та ін. [2; 15; 16;
17; 18; 28; 32; 33]. У фонді зберігаються плани, звіти і
довідки про роботу музеїв, списки музеїв, пам’яток та
експонатів, стенограми нарад музейних працівників.
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Листування музеїв з вищим керівництвом відображає ті
серйозні труднощі, з якими зіткнулися музейні заклади
Одещини наприкінці 50–х – у першій половині 60–х рр.
ХХ ст., коли на союзному рівні ставились питання
скорочення музейної мережі, коштів на утримання
культурно–освітніх закладів. Наявні у фонді цінні ста
тистичні матеріали, звіти обласного управління куль
тури – державних органів з охорони пам’яток, окремих
музеїв демонструють найрізноманітніші сторони їх
діяльності – пошукову, науково–дослідну, експозиційну,
фондову, масову роботу, подають відомості про кадри
музейних працівників, зростання їх фахового рівня
тощо. Призначені для службового користування, вони
висвітлюють труднощі та недоліки, які супроводжували
роботу музейних закладів, стояли суттєвою перешкодою
на шляху їх нормального функціонування.
Окремими фондами зберігаються в Державному
архіві Одеської області (ДАОО) матеріали з діяльності
ОІКМ та музею «Оборони Одеси». На основі матеріалів
фонду «Одеський обласний краєзнавчий музей»
(ф.7377) можна зробити висновки щодо проведення
співробітниками музею перевірки стану меморіальних
дощок та пам’ятних місць присвячених подіям
революції [8; 37]. Фонд «Державний музей «Оборона
Одеси»» (ф.7375) містить відомості про заснування та
діяльність однойменного музею, спорудження нових
пам’яток – монументів присвячених подіям і подвигам
Великої Вітчизняної війни [29; 35; 36]. Особливий
інтерес становлять плани науково–дослідної роботи,
що мала виразне пам’яткоохоронне спрямування, та
звіти про їх виконання, тематико–експозиційні плани
музейних закладів області та рецензії на них, довідки
та доповідні записки про роботу державних і народних
музеїв, програми наукових конференцій та семінарів з
історії Одещини, звіти про археологічні та етнографічні
експедиції, збірники документів і матеріалів з історії
регіону.
Чимало документів про охорону і збереження істо
рико–культурної спадщини містяться у фонді Р–7935 –
«Одеська обласна організація Українського товариства
охорони пам’яток історії та культури». Фонд вміщує
цілий ряд важливих документів і матеріалів, зокрема
постанови Президії правління Товариства, річні звіти,
а також інформацію про роботу обласної та районних
організацій, інструктивно–методичні листи правління
обласної організації, а також списки обраних членів
правління Товариства тощо [3; 4; 5; 6; 7; 14; 33; 34].
Водночас, документальні масиви цієї авторитетної гро
мадської організації мають чимало прогалин, пов’язаних
з відсутністю стенограм пленумів Українського това
риства охорони пам’яток історії та культури (УТОПІК),
протоколів засідання президії Товариства, деяких
організаційно–розпорядчих документів. Наявні ж прото
коли і стенограми конференцій та пленумів правління,
документи численних секцій, матеріали науково–
практичних і науково–методичних конференцій дали
змогу, з одного боку, з’ясувати важливу роль цього
громадського осередку в розбудові системи охорони
пам’яток, а з іншого – побачити непоодинокі прояви
формалізму в його роботі, командно–адміністративних
методів керівництва і неприхованого ідеологічного
диктату з боку владних структур. Втім, слід зауважити,
що документи містять і критичні зауваження на адресу
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місцевої влади, керівників промислових та сільсько
господарських підприємств, які часто нехтували своїми
безпосередніми обов’язками щодо охорони історико–
культурної спадщини.
Документи, що стосуються сфери охорони пам’яток
історії і культури містить фонд Міністерства культури
УРСР Центрального державного архіву вищих органів,
ф.7376. За постановою Президії Верховної Ради УРСР
у 1953 р. було створено, яке з 1963 р. існувало вже як
відділ. До фонду входить листування відділів культури –
місцевих державних органів охорони пам’яток з
Управлінням музеїв і охорони пам’яток культури при
Міністерстві культури, краєзнавчим та іншими музеями
області [30].
Важливі матеріали з формування науково–методич
них і організаційних засад процесу підготовки до
видання «Історії міст і сіл Української РСР», діяльності
обласних редакційних колегій, участі наукових установ,
вищих навчальних закладів, архівів, бібліотек, музеїв
у написанні, рецензуванні та редагуванні нарисів
та довідок містяться в фонді Обласної редакційної
колегії «Історії міст та сіл. УРСР» (ф.7386). У фонді
зберігаються документи багатьох справ про організацію
роботи щодо написання тому «Одеська область», а саме
рукописи нарисів з авторськими правками, рецензії
і зауваження на нариси, методичні вказівки і поради
членів Головної редколегії [9; 24; 25; 31].
Крім того змістовні матеріали містить архів
Одеського археологічного музею НАН України. Це
матеріали, пов’язані з діяльністю одеських археологів
по виявленню та вивченню пам’яток археології. Також
він вміщує звіти та щоденники багатьох археологічних
загонів і експедицій, які працювали на території області
впродовж 50–х – 70–х років ХХ ст. Документи відо
бражають картину післявоєнного відновлення вивчення
Одещини археологами.
Найбільш цінними для нашого дослідження є мате
ріали з відомчого архіву Управління охорони об’єктів
культурної спадщини Одеської обласної державної
адміністрації. Це листування з різними державними та
місцевими органами, протоколи засідань колегіальних
органів, плани роботи і звітів про її виконання,
діловодних записок, довідок, інформацій, інструктивних
і методичних листів, які дозволили відтворити
загальну картину діяльності органів виконавчої влади
та державних установ з охорони пам’яток культурної
спадщини періоду незалежної України. Виявлено низку
постанов, розпоряджень, наказів про взяття під охорону
держави пам’яток археології, історії, містобудування та
архітектури, монументального мистецтва, які охоплюють
у часі досліджуваний у дисертації радянський період
та дали змогу дослідити роботу попередників цього
державного органу. До речі ці документи – як окремі
так і цілими справами нажаль відсутні у складі фондів
Виконавчого комітету Одеської обласної Ради депутатів
трудящих (ф.Р–2000 ДАОО). Прикрою особливістю
відомчого архіву Управління є повна відсутність
систематизації його справ.
Об’єктом ретельного аналізу стали документи і
матеріали фонду «Обласна редакційна колегія «Історії
міст і сіл Української РСР»» [9; 24; 25; 31]. Передусім
вони дозволили відчути масштабність цього проекту, до
реалізації якого, на громадських засадах, були залучені
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тисячі краєзнавців і шанувальників історії краю. Опра
цювання протоколів засідань обласної редколегії,
міських і районних комісій, повсюдно створених у
населених пунктах груп сприяння, матеріалів нарад
краєзнавчого активу спонукало до висновку про
досить чітку і послідовну організацію цього процесу.
Водночас листування з Головною редакційною колегією
та редакцією «Української радянської енциклопедії»,
відгуки і рецензії на підготовлені нариси засвідчили
серйозні труднощі, з якими мали справу краєзнавці: брак
джерел, наукової літератури, фахового вишколу. Загалом
зосереджені у фонді джерела підтверджують думку
про те, що ця копітка робота стимулювала розвиток
вивчення пам’яток регіону освітніми та науковим закла
дами Одещини і вивела його на якісно новий рівень.
Цей джерельний комплекс доповнюють документи
та матеріали, що зберігаються у поточному архіві
Управління охорони об’єктів культурної спадщини
облдержадміністрації. Оперативно–розпорядча і діло
водна документація, службове листування дали змогу
зрозуміти загальний соціокультурний контекст, у
якому тривав розвиток організацій з охорони пам’яток
культурної спадщини на Одещині, з’ясувати чинники
еволюції форм і методів державного і політичного
керівництва розбудовою їх системи, скласти уявлення
про механізм взаємин між державними органами,
науковими та громадськими організаціями у цій царині
на рівні країни в цілому і окремого регіону.
Складовою частиною джерельної бази є матеріали
періодичної преси. У процесі підготовки дисертації
було вивчено і проаналізовано матеріали обласних
газет «Знамя коммунизма» (1952–1991), «Вечерняя
Одесса» (1961–1991), «Чорноморська комуна» (1967–
1991), районних газет «Котовські вісті» (1962–1980),
«Комунар» (1944–1962), «Радянський Ізмаїл» (1965–
1990) та ін. Це дозволило виявити і опрацювати
значний масив відомостей про вивчення та дослідження
пам’яток, який не вдавалося знайти в інших джерелах
й істотно урізноманітнило і збагатило джерельну базу.
Використані матеріали місцевої преси, у свою чергу,
поділяються за своєю формою та змістом. Передусім це
інформаційні повідомлення про поточні події і відкриття
нових пам’яток, проведення наукових конференцій та
семінарів. До другої групи публікацій належать статті
про діяльність окремих пам’яткоохоронних осередків –
музеїв, архівів, бібліотек, громадських організацій. У
третю групу доцільно виокремити власне публікації
пам’яткоохоронців з історії Одещини, окремих насе
лених пунктів, а також статті про пам’ятки історії та
культури регіону.
Необхідно зауважити, що матеріали, оприлюднені
у місцевій пресі протягом 40–х – 80–х рр. XX ст.,
відображають тогочасну дійсність з позицій панівної
ідеології, а історичне минуле краю – у цілковитій
відповідності з догмами радянської історіографії, які,
щоправда, варіювалися в часі залежно від політичної
кон’юнктури. Перші публікації на цю тему з’явились
в періодиці вже у другій половині 50–х – 60–х рр.
ХХ ст. із пожвавленням досліджень пам’яток регіону.
Періодична преса являє собою специфічну групу
джерел, які містять чимало фактичного матеріалу.
Наслідки досліджень пам’яток історії та культури, які
проводилися в цей час, могли знайти своє відображення
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лише в газетах. Тому вивчення матеріалів, що з’являлись
на сторінках тодішньої преси, дозволяє простежити їх
основні напрямки, а саме археологічний, етнографічний,
музеєзнавчий та пам’яткознавчий.
До поглибленого вивчення окремих етапів розбудови
системи охорони пам’яток на Одещині, як і в Україні
в цілому, дослідники звернулися лише у 80–х рр.,
коли вивчення пам’яток стало важливою складовою
вітчизняної науки [10]. Загалом, тоді дослідники тільки
окреслили контури проблеми, висвітлили діяльність
деяких пам’яткоохоронних осередків регіону і окремих
аматорів місцевої старовини. Багатьом публікаціям
бракує критичного підходу, аналізу наведених фактів,
інколи навіть формальних ознак наукової праці,
посилань на використані джерела. Чимало статей та
заміток мають суто методичний або інформаційний
характер. Поза увагою більшості авторів залишились
архівні документи і матеріали місцевої преси. До того ж
дослідження, оприлюдненні до початку 90–х рр. ХХ ст.,
часто хибують на ідеологічну заангажованість, мають
міцне кліше, упереджений добір фактів, ігнорування
проблем і труднощів у краєзнавчій роботі.
Важливим джерелом є науковий доробок пам’ятко
знавців Одещини другої половини XX ст. Він може
розглядатися як джерело з історії вивчення пам’яток,
а не як історіографічне явище. Його репрезентують
індивідуальні та колективні монографії, чисельні путів
ники, популярна література, де відображені пам’ятки
Одещини, бібліографічні покажчики краєзнавчої літера
тури, статті й замітки у наукових, громадсько–політичних
і літературних часописах. Чільне місце з–поміж цього
розмаїття публікацій посідають видання «Історії міст і
сіл Української РСР», здійснені 1969 та 1978 рр. [19; 20].
Вони у концентрованому вигляді втілюють у собі окремі
етапи та особливості розвитку системи охорони пам’яток
відповідно 60–х, 70–х рр., але 80–ті рр. ХХ ст. вже не
були так плодотворно репрезентовані.
На особливу увагу і комплексний аналіз заслуго
вують збірники матеріалів або тез доповідей обласних і
республіканських наукових конференцій, що розглядали
питання пов’язані з охороною пам’яток регіону, прове
дення яких було започатковано у 80–х рр. ХХ ст.
[1; 26; 27]. Вони свідчать про інтенсивне зростання
чисельності місцевих дослідників, розширення кола
проблем, які вивчались, дозволяють з’ясувати загаль
ний науковий, фаховий рівень справи вивчення та
збереження пам’яток в регіоні.
Висновки. Отже, джерельна база вивчення історії сис
теми охорони культурної спадщини Одещини складається
з декількох документальних комплексів, до яких входять
практично усі наявні різновиди писемних джерел. З
огляду на специфіку радянської доби, документи цього
періоду потребують надзвичайно уважного критичного
підходу. Це стосується не тільки наведених у документах
і газетних публікаціях відомостей про кількісні показники
у сфері охорони пам’яток. Йдеться про відтворення
історичних реалій, прихованих під ідеологічними
штампами. Потенційна джерельна база з історії системи
охорони пам’яток дає підстави робити вірогідні висновки
та узагальнення. Залучення існуючої джерельної бази
та введення до наукового обігу нових джерел дозво
ляють вивести на новий рівень дослідження з історії
формування системи охорони пам’яток Одещини.
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The systemic activity in preserving objects of cultural heritage at the present
stage cannot be effective without taking into account the experience of memorial
protection institutions of the past.
The purpose of the work is to determine and systematize the source base for
studying the history of formation the system of protection of the cultural heritage in
Odessa region.
The source of the study of the history of system of protection of the cultural
heritage of the Odessa region consists of several documentary complexes, which
include all available varieties of written sources. The documents of the Soviet
period require a very careful critique. This applies not only to the information in the
documents and newspaper publications about the quantitative indicators in the field
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ideological stamps. A potential source base on the history of the monument protection
system gives grounds for making possible conclusions and generalizations.
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Українське націотворення в історичній думці
України 1991–2001 рр.
Розглянуто науковий доробок українських дослідників 1991–2001,
присвячений проблемам українського націотворення з метою з’ясування
основних напрямків досліджень у цій сфері та одержаних авторами висновків. В
результаті аналізу низки публікацій було визначено, що їх можна згрупувати за
такими основними параметрами: дослідження загальнотеоретичних питань,
пов’язаних із формуванням націй, в тому числі, української; розгляд процесів
формування української нації в контексті державотворення; з’ясування
часу появи української нації та часу появи і змісту українських національних
свідомості, самосвідомості, ідеї. З’ясовано, що думки дослідників розділилися
на прихильників формування української нації на межі XVIII–ХІХ ст. та таких,
які припускали початок цього процесу в попередні часи, мотивуючи появу нації
існуванням держави або державницької ідеї, в якій дехто вбачав зміст ідеї
національної.
Ключові слова: українська нація, українська національна свідомість,
українська національна самосвідомість, українська національна ідея, українська
історіографія.

Події останніх років ще раз привернули увагу
до питання українського націотворення і супутніх
проблем: від суперечок про значення терміну «нація»
до правомірності його застосування відносно тих чи
тих періодів історії України. Це, у свою чергу, вимагає
докладного аналізу процесів формування української
нації, її національної ідеї, щоб відповісти на питання:
коли саме нація виникла, формується досі, чи уже
завершила цей процес, і що саме можна вважати такою
ідеєю. Адже подібні відповіді можуть допомогти у
процесах її виживання, згуртування і збереження
державного існування.
На сьогодні наявний огляд історіографії українського
націотворення, що стосується аналізу робіт окремих
історичних етапів [1]. На нашу думку, доцільним
було би запропонувати огляд тих із них, що з’явилися
протягом першого десятиліття незалежного існування
української держави, 1991–2001 рр. З одного боку,
верхню межу можна традиційно пояснити своєрідним
ювілейним підсумком. З іншого, варто зауважити, що
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саме цей час був доволі продуктивним на публікації
подібного змісту; черговим сплеском зацікавлення
темою став період з половини 2000–х, триває він до
сьогодні і потребує окремого висвітлення.
Залучатимуться роботи науковців з України. Дослі
дження безумовно не може бути вичерпним, охоплює
частину доробку і його змісту, який, на нашу думку, є
цікавим або показовим, і матиме на меті з’ясувати, яким
саме аспектам націотворення було приділено найбільшої
уваги, чим це було обумовлено, і які здобутки стали
принциповими для подальшого розвитку подібних
студій.
Термінологія, теоретичні, узагальнюючі роботи.
Протягом 1990–х і далі українському загалу стали
доступні роботи, присвячені теоретичним аспектам
формування націй. Відповідно, саме тоді було закладено
основні пріоритети досліджень: пошуки відповіді, чим
етнос відрізняється від нації, якими були елементи
націотворення у ранньомодерні часи, і чи варто залучати
цей період до процесів формування нації.
Прихильником етнічного походження націй висту
пив М. Брайчевський. В основу нації він покладав
суспільний організм, що виріс на етнічній основі,
ускладнений низкою інших зв’язків – економічних,
станових, політичних, конфесійних, навіть професійних.
Головними, але не обов’язковими ознаками нації
визначав походження, територію, мову, культуру, госпо
дарство [2, с. 130].
Типово примордіалістською прийнято називати
точку зору Л. Залізняка [3, с. 4–16]. У популярній формі
автор пояснює різницю між нацією та етносом (перше –
одержавлений народ, друге – просто народ), вважаючи
націю вищою формою розвитку етносу і обумовлюючи
її утворення державністю. Л. Залізняк використовує
термін «середньовічні нації» на означення народів, які
створили власні держави ІХ–Х ст. Визначальну роль
в процесах націотворення відводить еліті. Загалом,
розглядає саме процеси націотворення з частковим
зануренням до історії України у фактах.
Узагальнення, докладний розгляд і систематизацію
поглядів українських дослідників та авторів на питання
етно– та націогенезу, еволюцію відповідної термінології
та її розуміння ними здійснено І. Онищенко [4].
Вершиною історичного поступу етносу вважав націю
М. Степико. В одній з робіт того часу автор коротко
зупинився на визначеннях нації, зроблених західно
європейськими філософами минулого [5, с. 114–117].
Доволі чітко пояснюється дражливе для окремих держав
і народів визначення «титульної нації» як «ойкуменного
номінатора», який дає ім’я країні. Головною від
мінністю між етносом і нацією автор вважав те, що
приналежність до першого є природною і не залежить
від вибору людини, натомість атрибутування себе з
другим вимагає усвідомленого вибору.
Наслідками ознайомлення з доступною науковою
літературою стала популяризація концепцій провідних
світових дослідників, зокрема, Е. Сміта, Б. Андерсона,
Е. Гобсбаума та ін., а також модерністсько– (нація –
продукт індустріального, модерного суспільства) –
конструктивістське (нація – уявна спільнота) бачення
української нації. В адаптованому вигляді вони
викладені у роботі Г. Касьянова [6]. Йому ж належить
дослідження і систематизація українського доробку з
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питань націотворення, що є, на нашу думку, особливо
вартісним.
Ознайомлює читачів з різними концепціями і тео
ріями походження націй, а також спеціальною терміно
логією та означеннями праця, що вийшла в рамках
напрямку етнодержавознавчних досліджень за редакцією
Ю. Римаренка у 2000 р. [7].
Питаннями етногенезу з залученням елементів
аналізу націогенезу займався М. Обушний [8, с. 38–
109]. Розглядаючи концепції націогенези в українській
суспільно–політичній думці, автор звертався до теоре
тиків саме у цій сфері суспільного знання, не вважаючи
лише факт вживання терміну «нація» підставою для
характеристики поглядів автора як «націолога».
Дискусії щодо часу формування нації включають
такий аспект, як ранньомодерна або домодерна нація, а
також часу її виникнення.
В одній зі своїх праць К. Струкевич [9] зауважав
складність процесів українського націогенезу. Вживання
терміну «нація» набуло поширення в ранньомодерний
час, означаючи, фактично, націю–стан. Для домодерної
доби автор пропонує зупинитися на терміні «ранньо
модерна нація» [9, с. 10]. О. Струкевич доводить
існування уявлення про спільність і спільної мети як
в середовищі козацької старшини, так і за її межами,
а появу ранньомодерної нації відводить до часів
Хмельниччини як спільну реакцію суспільства та еліти,
їхнє згуртування на фоні зовнішньої небезпеки.
Термінологічний аспект розглядався також в низці
посібників та енциклопедичних видань [10].
Формування нації в контексті історичного процесу.
Іншим популярним напрямком стало трактування
процесів націотворення в контексті загального плину
історичних подій, з більш чи менш виразними акцен
тами на націотворчу складову. Частина такої літератури,
власне, є синтетичними працями з історії України.
Популярність формату зберігається досі.
Однією з перших можна вважати роботу В. Смолія
та О. Гуржія, прикликану дати відповідь на питання,
як і коли почала формуватися українська нація [11].
Зауваження, висловлене у вступній частині – тема
вимагає інтеграції зусиль фахівців різних галузей –
залишається актуальним досі. Використовували еле
менти на той час класичної для радянської історіографії
схему, яку докладно розглянув К. Гуслистий, «етнос –
народ – народність – національність – нація», у
якій народність – форма буття народу, що нагадує
несформовану націю, і є властивою феодальному, а
нація – буржуазному суспільству. Автори окреслили
початок формування нації як час інтенсивного форму
вання капіталістичного укладу – друга половина XVII–
XVIII ст., а сам процес тривав протягом XVII–XIX ст.
На їхню думку, формування економічної спільності,
зростання кількості населення, поява у його складі
нових прошарків, визвольні настрої лягли в основу
переростання народу у націю, при тому, що гальмували
ці явища розчленованість українців, відсутність
повноцінної держави, неможливість сформувати власну
економічну систему, утиски сусідів.
Формування нації в процесі становлення ідеї само
стійності України (саме її наявність, за однієї з версій,
може свідчити про таке формування) намагався
розглянути Я. Грицак. З його роботи можна зробити
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висновок про те, що виникнення ідеї політичної
самостійності України припадає на період 1889–1900–
х рр. [12, с. 121]. Вона стала закономірним наслідком
розвитку національної свідомості, а свідомість була
характерною для нації, як продуктом розпаду старого
суспільства і трансформацією його у модерне протягом
ХІХ ст.
Різноплановими аспектами формування нації пере
ймалися учасники круглого столу істориків 1993, що
були опубліковані збірником [13]. Розпочинається він
статтею Я. Дашкевича «Нація і утворення Київської
Русі» і теоретичних розмірковувань про те, що таке
модерна і немодерна нація. Дослідник поставив перед
собою завдання довести, що з виникненням Русі
виник її творець – державна нація–русь, ґрунтуючись
на твердженні про те, що для утворення держави
необхідний потужний поштовх і піднесення етнічності
до державотворчої стадії з формуванням ядра у
вигляді політичної нації або національної верхівки.
Доводить це на підставі виявлення у русинів головних
ознак етнічності (почуття солідарності, колективна
ідентичність, уявлення про спільне походження тощо)
[13, с. 8–15].
Натомість Я. Ісаєвич вирішив зупинитися на
«Етнічному корінні української нації», аналізуючи
західну та радянську термінології, що стосується етносів
та етнічного. Він запропонував своєрідний компроміс:
на його думку, нація, окрім уявлення про спільне
минуле, має уявлення про бажане майбутнє і волю
до спільної акції, по суті – політичну мету. Але певні
елементи, властиві націям, є ознаками етній (спільнота,
структурованіша за етнос), зокрема, система уявлень про
своє місце у просторі і часі. Загалом, цікавим є те, що
автор назвав «відходженням від теми»: існування нації
неможливе без протиставлення іншим націям [13, с. 16–
22].
Серед висловлених тез на увагу заслуговує згадка
Я. Грицака про те, що загалом, модерністи не можуть
довести, що Україна була модернізована повною мірою,
тому їхні теорії застосовувати до нас важко. Ознакою
нації є держава або масовий політичний рух за її
створення [13, с. 101–108].
В. Масненко спробував розглянути українську
історичну думку (втіленням якої була історична
наука) кінця ХІХ – початку ХХ ст. через призму
особливостей становлення та існування української
національної свідомості й історичної пам’яті, цілком
логічно вважаючи її частиною формування нації. Він
стверджував, що наприкінці ХІХ ст. можна говорити про
існування двох національних свідомостей, притаманних
західним та наддніпрянським українцям [14, с. 105–110].
Самосвідомість, свідомість, ідея. Однією з перших
праць у цьому напрямку можна віднести публікацію
В. Сарбея, присвячену як питанням появи нації та її
розвитку, так і свідомості і самосвідомості [15]. Станом
на 1992 р., коли було оприлюднено головні тези статті
на конференціях, автор одним із першим спробував
зробити визначення національної самосвідомості,
яка є результатом складної взаємодії різноманітних
матеріальних, соціальних і духовних чинників, важливу
роль у чому відіграють державні інституції або
політика, війни революції тощо; вона згуртовує людей
під прапором спільних завдань та ідеалів, першорядну
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роль у пропаганді яких відіграє інтелігенція, і вона
ж супроводжує становлення нації. В. Сарбей також
допускає існування саме національної самосвідомості в
середовищі не лише нації, але й етносу, і розглядає ці
поняття як тотожні, щоправда, формування її відносить
до періоду кінця XVIII – перших десятиріч XX ст.
Чи не найсуперечливішими висловлюваннями з
тематики були тези Я. Дашкевича у публікаціях 1992 і
1994 рр. [16]. Мабуть, такими вони досі є для тих, хто
пропонує не архаїзувати вживанння термінів «нація» і
«національна самосвідомість». На його думку, етнос і
нація є виключно етнічно–політичними категоріями, а
щодо українських, то їх не можна розглядати, виходячи
з методики досліджень західноєвропейської науки
через велику різницю етнічної історії. З цілої низки
зауваг можна відзначити, що, на думку Я. Дашкевича,
етнічна свідомість містила елементи національної,
що яскраво виявилося у релігійних рухах, які не були
замкненими на конкретному народі і певній соціальній
меті, як в Європі. Автор погоджувався з тим, що етнос
перетворювався на націю тоді, коли він створював
державу, а розуміння необхідності її створення обумов
лювала свідомість. В історії українського етносу він
визначав 4 фази державного існування – руський,
козацький, періоди 1917–20 і сучасний стан.
Проявами свідомості вважав 11 ознак, серед яких –
наявність самоназви, протиставлення іншим етносам,
боротьба за права руської мови, традицій, повернення
політичних прав тощо. А в сучасних умовах набуває
особливого значення ще й теза автора про те, що
державу неможливо збудувати без попередніх військово–
організаційних зусиль.
Частиною національної вважає історичну самосві
домість О. Антонюк. Остання ж включає в себе знання
про традиції, ідеї, теорії, події – все те, з допомогою
чого народ усвідомлює своє минуле (тобто, історичну
пам’ять), і ставлення його до цього історичного
багатства [17, с. 80–84]. На нашу думку, традиції, ідеї,
теорії, події є елементами свідомості.
Наявність елементів національної свідомості, попри
відсутність націй у класичному їх розумінні, визнавала
низка дослідників. Особливе місце у цьому відводять
добі Хмельниччини. З ним пов’язують появу новітнього
патріотизму, що базувався як на апеляції до минулого,
так і культі козацтва. Слушним, на нашу думку, є
припущення про те, що в ці часи сформувалася, а надалі
отримала продовження думка про тяглість української
історії і політичної традиції і обґрунтування козацькою
старшиною прав на автономне існування України та її
рівноправність з сусідами.
В. Смолій та В. Степанков вказують на форму
вання відчуття політичної солідарності українського
суспільства з початку XVII ст., доповнене терито
ріальним утворенням на теренах центральної України,
що потенційно мало перерости у державу, а намагання
отримати для нього, як і для козацтва, особливий статус,
говорило про зародження державної ідеї. Ознаками
формування національної свідомості напередодні Хмель
ниччини вважають низку факторів, зокрема, присутність
ідеї спадкоємності з часами Русі, розуміння українцями
себе як окремішньої від інших спільноти, думки про
єдність незалежно від конфесійної приналежності тощо.
Відзначаючи, проте, низький її рівень [18, с. 12–30].
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Наявність руської самосвідомості у першій половині
XVII ст. зауважує П. Сас: в той час в теоретичний
проявах існувала думка про те, що руський народ
складається як з соціальної еліти, так і неприві
лейованих станів [19], що можна вважати цікавим
моментом на фоні переважання у польській традиції
концепції «шляхетської нації» [20, с. 66]. І якщо руську
ідею можна звести до принципів політичної і конфе
сійної свободи руського народу, то А. Кисіль намагався
довести політичну рівноправність цього народу (під ним
розумів і православних, і уніатів) з польським.
В. Матях, аналізуючи процеси формування націо
нальної свідомості у XVII ст., зауважує на недостатність
висвітлення ролі релігійного фактору у ньому [21, с. 24–
27].
Доволі просто вирішує питання з національною
ідеєю Л. Залізняк у згаданій вище праці: це – націо
нальна самосвідомість, що має активне державницьке
спрямування, носіями якої спершу були аристократи та
освічені люди [3, с. 5].
Національна ідея включає мету існування етнічної
спільності, з’ясування історичного призначення і цін
нісних орієнтирів, визначення свого місця серед інших
народів і ставлення до них, на думку Ю. В. Сиволюба
і В. Ф. Солдатенка. З викладеного авторами розлогого
матеріалу випливає, що українською національною
ідеєю було створення держави [22].
Обставини і фактори, що супроводжували зародження
української національної ідеї (в дусі модерністських
уявлень), розглянув В. Борисенко [23]. На думку автора,
національна ідея полягала у потребі відродження
державності, і він прослідковує прояви таких думок і
прагнень на різних прикладах.
Радше у філософському, аніж історичному контексті
розглядає становлення самосвідомості українців М. Ро
зумний [24, с. 57–65]. Самоусвідомлення в рамках
однієї спільноти сформувало українські ідею як частину
націотворення. Провідна роль у цьому належала еліті,
безперервне існування якої автор простежує з часів
Русі. Національна ідея як самоусвідомлення власної
окремішності й вартісності остаточно формується
наприкінці XVIII – початку ХІХ ст., і пов’язана вона
з діяльністю патріотично налаштованих нащадків
старшинських родин. Щоправда, автор слушно зауважує
на вузьке коло і, по суті, замкненість такого патріотизму.
Широке коло питань, пов’язаних з проблемами
визначення і побутування таких категорій, як націо
нальні «ідентичність», «свідомість», «ідея» розглядає
у своїй монографії І. Кресіна. На думку автора, націо
нальну ідею українців можна окреслити як стихійний,
інстинктивний процес боротьби за збереження етнічної
самобутності, і висловлює побажання формувати її в
етнонаціональній та загальнолюдській системі коорди
нат [25, с. 82–85, 245].
Таким чином, можна стверджувати, що протягом
1991–2001 рр. українська наукова спільнота цікавилась
загальнотеоретичним і практичними питаннями, пов’яза
ними з націотворенням: ходом історичного процесу,
з’ясуванням сутності української національної ідеї,
самосвідомостю і свідомостю. Було здійснено низку
спроб ознайомити читачів зі світовим набутком пробле
матики виникнення і розвитку націй, а також із власним
розумінням процесів націотворення, визначенням його
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особливостей і хронологічних меж. У розглядуваний
період наукові дослідження стосувалися, переважним
чином, обґрунтування державного існування українців,
що, на нашу думку, було обумовлено пошуком
власного шляху в пострадянську добу. Серед авторів
були прихильники як модерного, так і інших бачень
походження нації (відповідно, часу формування її на
межі XVIII–ХІХ ст. або раніше), спільним стало лише
розуміння нації як спільноти, що має/прагне створити
державу. Висловлені думки не є беззаперечними,
особливо ті, що мають виразне «примордіалістське»
коріння, проте вони підводять нас до розгляду
існування домодерних націй. Дослідники здійснили
низку спроб, часом не зовсім досконалих, визначитися
з свідомістю/самосвідомістю українців, з тим, що є
українською національною ідеєю, пропонуючи, зокрема,
в якості останньої державотворення. Вони справили
вплив на наукову та читацьку аудиторію, залишаючи
частину питань відкритими, і провокуючи на пошуки
відповіді на них на іншому теоретичному рівні й з
іншими акцентами. Розглянуті напрямки досліджень
зберігатимуть значення надалі; згодом з’являтимуться
у дедалі більшій кількості публікації, що стосуються
проявів націотворчих поглядів у творчості істориків та
публіцистів минулого, аналізу національної ідеї та її суті
тощо.
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Ukrainian nation building in the historical thought of Ukraine
1991–2001
The scientific achievements of Ukrainian researchers in 1991–2001 on the
problems of Ukrainian nation building were considered in order to find out the main
directions of research in this field and the conclusions which the authors came to. As
a result of the analysis of a number of publications, it was determined that they can be
grouped according to the following basic parameters: the study of general theoretical
issues related to the formation of nations, including Ukrainian; Consideration of the
processes of formation of the Ukrainian nation in the context of state building; finding
out the time of appearance of the Ukrainian nation and the time of appearance and
content of Ukrainian national self–consciousness, consciousness, idea. It was found
that the opinions of researchers were divided into supporters of the formation of the
Ukrainian nation at the turn of the XVIII–XIX centuries and those who assumed the
beginning of this process in earlier times, motivating the emergence of a nation by
the existence of a state or a state idea, in which some saw the content of the idea of
a national one.
Keywords: Ukrainian nation, Ukrainian national consciousness, Ukrainian
national self–consciousness, Ukrainian national idea, Ukrainian historiography.
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Боротьба Беотійського союзу
з Спартанською гегемонією
в 379–371 рр. до Р.Х.
Аналізуються проблеми зовнішньої політики яку проводив Беотійський
союз. Автор намагається пов’язати Грецьку політичну історію в зазначений
період з Фівами та Беотійським союзом в цілому. Автор висвітлює
конфронтацію між Беотійським союзом та Спартою та реконструює головні
битви цього періоду.
Ключові слова: Беотійський союз, зовнішньополітичний курс, Спарта,
Фіви, Агесілай, Пелопід, Епамінонд.
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Події вказаних у заголовку дат залишаються дис
кусійними та важливими для сучасної історичної
науки. Пов’язано це з тим, що саме вони визначили
політичний вектор розвитку Еллади на довгі роки.
Найбільш важливими подіями залишаються безумовно
демократичний переворот у Фівах 379 р. до Р.Х. та
битва при Левктрах 371 р. до Р.Х. І якщо переворот у
Фівах визначив діяльність головних політичних акторів
на найближчі 8 років, то Левктрійська битва задала
основний вектор політичному життю Еллади мінімум
на найближчі 10 років. Також слід відзначити і те, що
перша подія, хоча і не є прямою причиною, але врешті
певною мірою дала можливість відбутися другій. Таким
чином для сучасною історичної науки важливо розуміти
як хід цих двох головних подій, так і контексту, що їх
зв’язує.
Переворот у Фівах у 379 р. до Р.Х. мав важливе
значення як для Беотійського союзу, так і для розвитку
усього грецького світу IV ст. до Р.Х. З оцінкою
глобальності значення цієї історичної події відносно
просто, тому що тут усе показав час, який вивів
Беотійський союз у лідери грецького світу. Проте, сам
факт перевороту та його провідні сили залишаються
дискусійними питаннями історичної науки.
Різниця в оцінках істориків логічно випливає зі
слабкої джерельної бази даного питання. Події 379 р.
до Р.Х. дійшли до нас у двох версіях: Ксенофонта та
Плутарха, причому свідчення обох авторів є досить
суб’єктивними [1, c. 34].
Частина прихильників партії Ісменія кількістю в
триста чоловік, втекла до Афін [2, V. 2. 31–32]. Таке
положення справ не влаштовувало ні Леонтіада, ні
Спартанців, тому вони були оголошені ворогами для
лакедемонян та їхніх союзників. Андроклід, ще один
лідер фіванських вигнанців, був убитий найманцем [3,
Pel. 6]. Цей факт може свідчити про те, що угрупування
Леонтіада боялося вигнанців як серйозної політичної
сили.
Окрім зовнішньої опозиції, в самих Фівах зали
шились ворожі до партії Леонтіада сили. Щоправда, з
них в джерелах згаданий тільки Епамінонд, якого влада
не сприймала серйозно, хоча, можливо, були й інші
[3, Pel. 5]. Плутарх повідомляє нам, що він проводив
«агітаційну роботу» серед молоді в гімназіях [3, Pel. 7].
Сам виступ проходив у два етапи. На першому етапі
були усунуті прихильники партії Леонтіада, на другому
заколотники домоглися капітуляції спартанського гар
нізону в Кадмеї.
Виступ був гарно спланований, адже і Плутарх, і
Ксенофонт говорять про те, що на боці заколотників був
секретар полємархів Філлід [2, V. 5. 4. 2]. Маленька група
повстанців на чолі з Пелопідом, за версією Плутарха,
таємно увійшла у місто, а частина на чолі з Ференіком
чекали за межами міста [3, Pel. 8]. Ксенофонт і Плутарх
подають різну кількість чоловік, які проникають у місто:
7 та 12 чоловік відповідно [2, V. 4. 3; 3; Pel. 8]. В місті
заколотники сховалися вдома у Харона [2, V. 4. 3]. На
думку Ксенофонта, весь заколот здійснила маленька
група осіб [2, V. 4. 1]. За версією Плутарха, там вони
з’єдналися з місцевою групою і разом нараховували
48 чоловік [4, с. 27]. Версія Плутарха виглядає більш
прийнятною з огляду на успіх заколоту, адже маленька
група з сімох чоловік навряд чи могла здійснити заколот.
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Заколотники розділилися на дві групи. Одна, на
чолі з Пелопідом та Дамоклідом, мала здійснити
напад на Леонтіада. Друга група, на чолі з Хароном та
Мєлоном, мали на бенкеті убити полємархів Архія та
Філіпа [3, Pel. 11]. Ксенофонт подає дві версії вбивства
полємархів. В першій, яку зустрічаємо і у Плутарха,
вбивство здійснюється переодягненими в жіночий одяг
чоловіками, а за другою, полємархи були вбиті групою
замаскованою під натовп, що бенкетує [2, V. 4. 7]. І
хоча джерела розходяться в подробицях про заколот
та кількість змовників, результат був один і той же –
полємархи та Леонтіад були убиті. Так закінчилася
перша частина повстання.
Потім заколотники випустили в’язнів із в’язниці та
стали збирати зброю, старі військові трофеї [2, V. 4. 8].
Заколотники закликали збиратися озброєними усім
громадянам міста. Проте це вдалося зробити лише на
ранок [3, Pel. 12]. В цей час спартанський гармост встиг
послати за підмогою в Платеї та Феспії [5, p. 159–165].
Однак, їхні війська були розбиті фіванською кіннотою
[2, V. 4. 10]. Плутарх повідомляє, що вдень з Аттики
прибула друга частина заколотників [3, Pel. 12]. За
версією Ксенофонта, у Фіви прибули загони афінян на
допомогу виступу [2, V. 4. 10]. На думку деяких вчених,
обидві версії правильні, оскільки у Фіви прибули як
заколотники, на чолі з Ференіком, так і афінські загони
[6, p. 78]. Ця версія підтверджується тим, що саме в
Афінах майбутні заколотники отримали політичний
захист.
Спартанський гармост до ранку не виявив жодних
активних дій. Вдень Фіванці зібрали велику кількість
сил, тому спартанці уклали перемир’я. Спартанці
скарали на смерть фіванського гармоста за те, що той
покинув Кадмєю не дочекавшись підтримки [2, V. 4. 11–
13]. В цей же час у Фівах пройшли народні збори, які
обрали трьох керівників заколоту беотархами: Пелопіда,
Харона, Мєлона [3, Pel. 12–13].
На цьому взагалі можна було б завершити опис
подій перевороту 379 р. до Р.Х., проте ще залишається
проблема його оцінки. В цьому контексті слід наголо
сити, що зазвичай, його називають «демократичним
переворотом». Однак, деякі сучасні дослідження
говорять про неможливість використання такої назви.
Аргументами доказу цієї тези слугує наступне:
рада (булє) продовжила своє існування (зазвичай,
олігархічний орган влади); в джерелах немає згадок
про скасування майнового цензу. Враховуючи ці
аргументи, прихильники даної концепції зазначають,
що іменування демократичної партії в джерелах подано
лише з міркувань зовнішньополітичної орієнтації. Тобто
олігархи орієнтувалися на спартанців, а демократи на
союз з Афінами [7, c. 172–173].
В даному контексті слід зауважити, що іменування
політичних сил того часу партіями є досить відносним.
Тогочасні політичні об’єднання носили назву «гетерій»,
тобто товариств. Маргарет Кук довела те, що вони,
відповідно до назви, формувалися на основі особистої
симпатії, а тому не могли мати великої кількості членів
[8, p. 76]. За таких умов слід звернути увагу на таку
персону як Епамінонд. Він не брав участі безпосередньо
у заколоті [9, Pel. 4]. Він, разом з Горгідом, з’явився
лише зранку, очоливши молодь [3, Pel. 12]. Слід
зазначити, що союзи молоді часто виступали серйозною
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політичною силою, здебільшого демократичною [10,
с. 219]. Також треба звернути увагу на те, що
пізніше була спроба державного перевороту на чолі з
Менеклідом [3, Pel. 25]. При явному пануванні однієї
політичної сили такий виступ, не міг бути можливим.
Ці факти явно вказують на те, що у заколотників
не було єдиної політичної організації, з огляду на їхню
значну кількість та явно окремий виступ молоді на
чолі з Епамінондом. Скоріш за все, що об’єднувалися
різновекторні політичні сили навколо ідеї скинення
ворожої усім партії Леонтіада, а тому різні політичні
сили могли йти на взаємні компроміси.
Переворот 379 р. до Р.Х. був складнішим процесом,
ніж той, що зображений у джерелах. Треба розуміти,
що автори, які подають згадки про переворот не були
безпосередніми учасниками подій, а тому подавали
спрощений варіант бачення проблеми задіяних
політичних сил та ходу самого перевороту. Проте
здійснити переворот було лише половиною справи.
Набагато складнішим було втримати відновлену владу
в своїх руках. Спартанці вирішили відразу нанести
превентивного удару по Беотії. Для цього була зібрана
армія на чолі з царем Клеомборотом. Він пройшов в
Беотію через дорогу на Платеї, через те, що другий
перевал охороняли афінські пельтасти на чолі з Хабрієм.
Але цей похід обмежився тим, що в Феспіях був
залишений гарнізон Сфодрія з союзних контингентів,
а також планувалося здійснити набір найманців.
Клеомборот повернувся в Пелопоннес [2, V. 4. 14–18].
Афіни після такої силової демонстрації відмовились
від союзу з Фівами [3, Pel. 14], але за таких обставин
сталася дивна подія. За даним джерела, для того, щоб
втягнути у війну Афіни фіванці підкупили феспійського
гармоста Сфодрія, який намагався захопити Пірей
[2, V. 4. 20–21]. Але такий хід подій виглядає
малоймовірним. Навряд чи Сфодрій став би діяти без
згоди з лакедемоном, а фіванці не могли заздалегідь
передбачити чим завершиться дана справа [7, с. 174].
Суперечить цій думці і той факт, що на суді Сфодрій
був виправданий [2, V. 4. 24]. По версії Діодора, він
діяв за наказом Клеоборота, але без згоди ефорів [11,
15. 29. 5]. Скоріш за все, що спартанці свою невдалу
авантюру приписали беотійцям. Афіни відчули реальну
загрозу від спартанців і у 378 р. до Р.Х. заключили союз
з ліванцями [7, с. 175].
Провал експедиції Клеоборота змусив спартанців
послати військо на чолі з досвідченим Агесілаєм [3,
Ages. 26]. Діодор подає нам навіть кількісний склад
війська Агесілая. Військо нараховувало 18000 чоловік
піхоти, з яких п’ять мор по 500 чоловік були спар
танськими. Також до війська входили 1500 вершників,
та загони скірітів [11, 15, 32, 1]. Останні були
спеціальними загонами з гір на північному кордоні
лакедемону. Скоріш за все, що такі загони могли
знадобитися при штурмі гірських перевалів Кіферону.
Якщо судити з кількісних та якісних показників армії
спартанців, Агесілай готувався до серйозних боїв.
Але новий союз у складі Афін та Беотії також
готувався до війни [12, p. 127–151]. Тут слід звернути
увагу на те, що вони повністю змінили тактику війни.
Оскільки прямих зіткнень із спартанською фалангою
ніхто з союзників на той момент витримати ще не
міг, місцевість активно пристосовувалась до швидких
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нападів легкоозброєної піхоти та кавалерії. Для цього
на місцевості розбудовувались укріплення. Так, в Беотії
найбільш придатні для сільськогосподарських робіт
землі були обнесені земляним ровом та частоколом [2,
V. 4. 38], хоча дана споруда через нетривкий матеріал
не збереглася. А. Ю. Можайський обстоює думку, що
ця споруда мала би мати таку ж саму конструкцію, як
Аттична стіна Дема. В подібних оборонних спорудах
через кожні 65 – 29 метрів в залежності від рельєфу
були виходи. В будівництві таких оборонних споруд
активно брав участь афінський полководець Хабрій.
Скоріш за все, що він допомагав фіванцям у будівництві
їхньої оборонної лінії після укладення союзу 378 р.
до Р.Х. [7, c. 177–178]. Марк Мунн дуже детально
розглянув питання будівництва оборонної лінії та
співвіднісши її з топографічними даними, вказує на те,
що вона була побудована по лінії Сулезьського гребеня,
що давало афінянам та беотійцям перевагу, бо вони
оборонялися з височини [13, p. 116].
Загалом можна говорити, що така тактика виправ
дала себе. Агесілай перевалив через Кіферон та
влаштував свою базу в Феспіях. Далі він переносив
табір з місця на місце та спустошував ту частину
Беотії, яка не була обгороджена валом. Одного разу
фіванська кіннота із засідки здійснила напад на
ар’єргард спартанського війська. Агесілаю вдалося все
ж таки вдертися в середину оборонної лінії [2, V. 4.
38–41]. Про зіткнення біля Фів Ксенофонт замовчує.
Але у Діодора ми дізнаємось про те, що афіняни та
фіванці зосередили свої війська на пагорбі в 20 стадіях
від міста Фів (за 3 км) [14, c. 599]. Агесілай наказав
атакувати позиції противника легкоозброєній піхоті, але
вона не досягла успіху. Тоді він розвернув усе військо
фронтом до пагорбу, але Хабрій наказав витягнути
списи вперед, а щити підставити до коліна. Агесілай
не наважився атакувати противника на пагорбі, а
спроби виманити фіванців та афінян на відкритий бій
не увінчалися успіхом. Йому довелося обмежитись
грабунком місцевості [11, 15. 32. 3–6]. Ця ж розповідь
переказана Поліеном [14, Strat. 2]. Агесілай повернувся
в Пелопоннес, залишивши перед цим гармостом
Феспій Фебіда [2, V. 4. 41]. З одного боку, спартанцям
вдалося закріпитися в беотійській області та створити
своєрідний плацдарм, але нанести серйозних втрат так і
не вдалося.
Після відходу Агесілая фіванці перейшли до рішучих
дій. В одному з боїв був убитий Фебід – гармост Феспій
[2, V. 4. 42–45]. Хоча в джерелі цей факт завуальований
Ксенофонтом, він навмисне намагався применшити
роль фіванських перемог [16, c. 43]. Після цих перемог
у Фівах починають гуртуватися представники демокра
тичної партії, які повтікали з міст союзників Лакедемону
[2, V. 4. 46]. Таким чином, вже за один рік боїв зі
Спартою, Фіви стають центром об’єднання Беотії.
Позиції спартанців в Беотії явно слабшали, а війна
знов приймала затяжного характеру. Будь–яка затяжна
війна посилювала невдоволення в контингентах Пело
поннеського союзу. Такий хід подій не міг влаштовувати
Спарту. Вже наступної весни 377 р. до Р.Х. ефори
оголосили новий похід. Феспійський гармост зайняв
проходи через Кіферон для того, щоб основне військо
змогло переправитись в Беотію. Хід бойових дій
був дуже схожий на перший похід Агесілая. Армії
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обмежилися військовими маневрами та битвами легко
озброєних вояків. Фіванці, як і першого разу контро
лювали висоти. Хоча цього разу в Агесілая була
можливість дати бій під Фівами, проте він ухилився
від такої перспективи. Військові дії легкоозброєних
вояків закінчилися перемогою фіванців, адже саме вони
змогли поставити трофей [2, V. 4. 47–54]. Можливо,
що Агесілай не став давати бій через невдоволення
союзників. Саме до цього часу відноситься анекдот
про те, хто привів більше воїнів [3, Ages. 26]. Агесілай
обмежився наведенням порядку в Феспіях та, не
досягши жодних успіхів, повернувся до Лакедемону
[2, V. 4. 55]. Фіванцям вдалося укріпити свої позиції в
Евбеї, де місто Орей перейшло на сторону беотійців.
Це дало змогу забезпечити союзників фессалійським
зерном [16, c. 45].
У 376 р. до Р.Х. Агесілай не зміг очолити військо
через травму ноги. Військо спартанців очолив Клеом
борот, але він не зміг вибити афінян та беотійців з
гірських перевалів Кіферону, а тому так і не потрапив
до Беотії [2, V. 4. 58–59]. Це дало змогу Фівам
продовжувати збирати міста Беотії в єдину державу. В
цей час не було великих битв, проте більшість дрібних
битв виграли фіванці. В битві біля Тегір Пелопід здобув
блискучу перемогу над двома спартанськими морами [3,
Pel. 17]. Восени, того ж року, афінський флот на чолі з
Хабрієм здобув перемогу над спартанським флотом
у битві при Наксосі. Ця перемога не дала завадити
спартанському плану блокувати Афіни з моря [7, c. 179].
Таким чином, 376 р. до Р.Х. відзначився успіхами
антиспартанського союзу.
За новим спартанським планом, висадка в Беотії
мала бути здійснена в 375 р. до Р.Х. через Коринфську
затоку. Проте фіванці попросили допомоги у афінян.
Останні, в свою чергу, послали флот на чолі з Тімофеєм,
який розбив спартанський флот. Таким чином, висадка
була зірвана [6, p. 98–99]. Дипломатія стосовно не
допущення ворога в свою область дала змогу Фівам
перейти до внутрішніх рішучих дій та відновити
Беотійський союз майже в повному складі [2, V. 4. 63].
У 375 р. до Р.Х. беотійці почали війну з Фокідою.
Останні, в свою чергу, попросили захисту у Спарти.
Тому, в Фокіду було переправлене військо на чолі з
Клеомборотом. До війська увійшли чотири спартанські
мори та відповідна кількість союзників, тобто усього
близько 5000 чоловік [2, VI. 1. 1]. Афіни не стали цього
разу допомагати Фівам через те, що останні посилились
за рахунок афінського флоту, проте не вносили на його
утримання відповідні кошти [2, VI. 2. 1]. Тому, у 374 р.
до Р.Х. між Афінами та Спартою був укладений мир,
причому при посередництві перського царя [11, 15.
38. 1]. В цей договір вступили і беотійці під іменем
фіванців, на чому наполягала Спарта. Хоча міста Беотії
були формально незалежними, фактично ж Спарта
виводила свої війська з цієї області, а тому Фіви ставали
домінуючою силою в регіоні [7, c. 180–181].
Війна знову була відновлена через конфлікт за
острів Керкіру, який мав вагоме стратегічне значення
[2, VI. 2. 9–12]. Нові бойові дії розв’язували беотійцям
руки щодо неприєднаних Феспій, Платей, Орхомена.
Через небажання посилення Беотії за рахунок цих міст,
а також Фокіди, Афіни вирішили заключити мирний
договір [2, VI. 3. 1–2; 14, c. 609]. На другій мирній
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конференції стався конфлікт: «Фіванці були внесені
в список держав, які присягнули, але наступного
дня їхні посли повернулися і вимагали, аби у списку
тих, хто присягнув слово «фіванці» було закреслене
і замінене словом «беотійці»» [2, VI. 3. 19]. Проте цар
Агесілай відмовив на це прохання. Таким чином, Беотія
опинилася в політичній ізоляції та залишалася один на
один зі Спартою.
Отже Анталкідова політична система зазнала краху.
Почали відновлюватись федеральні об’єднання по всій
Елладі. Фівам вдалося сконсолідувати Беотію та значно
зменшити сили Спарти. Однак врешті Фіви потрапили
в політичну ізоляцію. Відновленому та зміцнілому
Беотійському союзу потрібно було пережити найбільше
випробування. За таких умов не можна було уникнути
прямої війни зі Спартою.
Спартанське військо стояло в Фокеї, коли був підпи
саний мир, тому Клеомборот послав гінців до Спарти
дізнатися, чи розпускати йому військо [2, VI. 4. 2].
Лакедемонські контингенти перебували тут з 374 р. до
Р.Х., але чи вели вони якісь військові дії сказати важко,
адже в джерелах немає про це свідчень. Клеомбороту
було наказано вести війська в Беотію: «Якщо вони
[фіванці] не погодяться на автономію беотійських міст»
[2, VI. 4. 3]. Таке формулювання Ксенофонта може
свідчити про те, що Спарта, можливо, лише хотіла
налякати беотійців. Подібна ситуація склалася в 387 р.
до Р.Х. і тоді беотійці погодилися на автономію, на
противагу війні один на один зі Спартою. Але з того часу
багато чого змінилося. Зараз союзом керували молодше
покоління політиків: Пелопід, Мєлон, Харон, Епамінонд.
Їм вдалося досягти значних успіхів у боротьбі зі
Спартою, кращий полководець якої два рази повертався
із Беотії без військових успіхів, а лише із людськими
втратами. Але окрім фактору сильних особистостей
також слід зазначити зміну у форматі самого союзу, який
з цього часу функціонував у форматі «syntelika». Цей
термін означає злиття Фів та Беотії в тотожні поняття,
тобто утворення держави на етнічній основі [17, p. 324].
Фіванці не розпустили союзу, а тому дві ворожі
армії зустрілися біля беотійського містечка Левктр [2,
VI. 4. 4]. У беотійців не було єдиної думки, чи давати
спартанцям бій. Врешті–решт, за підтримки Пелопіда,
перемогла думка Епамінонда, який пропонував дати
відкритий бій [3, Pel. 20]. Про цю ж полеміку думок в
беотійському таборі розповідають Павсаній та Діодор
[18, IX. 13. 6–7; 11, 15. 53. 3]. Така різниця в питанні
обрання тактики виглядає цілком ймовірною з огляду
на те, що беотійці ще не давали спартанцям вдалої
масштабної битви.
Усі джерела згадують про вдалі передвістя перед
битвою. Такі згадки є навіть у Ксенофонта, але у нього
вони вміщенні задля виправдання поразки спартанців
[2, VI. 4. 7–8]. Діодор взагалі притримується думки, що
всі передвістя були справою рук Епамінонда [11, 15. 53.
4]. Щасливі передвістя могли бути вигадані вже після
переможної битви. Але слід сказати, що греки надавали
важливого значення ворожінням перед битвами [19, 2.
8. 2]. Тому факт фальсифікації перед битвою виглядає
досить імовірно. Така морально–ідеологічна підготовка
була потрібна перед битвою із сильною Спартою.
Ще одним складним та заплутаним завданням є
визначення хоча б приблизної кількості ворогуючих
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сторін. Плутарх повідомляє нам про те, що цар
Клеомборот привів із собою 10000 чоловік гоплітів
та 1000 вершників [3, Pel. 20]. Ця цифра виглядає
узагальненою. Також слід зазначити, що військо
Клеомборота вирушило з Фокеї, в якій знаходилось
з 374 р. до Р.Х. Судячи з повідомлення Ксенофонта,
там знаходилось загалом до 5000 чоловік [2, VI. 1.
1]. Звичайно, що Спартанці могли переправити ще
війська, але малоймовірно, що джерела оминули би
факт переправлення такої ж кількості вояків. Певна їхня
кількість могла бути зібрана в Фокіді, але Плутархові
10000 чоловік виглядають явно узагальненою цифрою.
Діодор нам повідомляє про те, що Епамінонд привів
6000 гоплітів [11, 15. 52. 2], але його дані також можуть
трактуватися як досить суперечливі. Оскількі у самій
розповіді про перипетії битви при Левктрах він допускає
багато фактичних помилок. Наприклад, Діодор нічого не
знає про спартанське військо в Фокеї [16, c. 60]. Цифра
в 6000 чоловік вийшла шляхом помноження кількості
беотархів на 1000 чоловік, але така система розподілу
на військові округи існувала до демократичного пере
вороту. Тоді територія союзу поділялася на 11 військово–
адміністративних округів. Кожному округу дорівнював
один беотарх та одна тисяча чоловік, тобто загалом
союз міг виставити 11000 гоплітів [20, 11]. Але після
демократичного перевороту кількість беотархів змен
шилась до семи чоловік [3, Pel. 12–13], а зменшення
кількості беотархів, звичайна річ, що не означало
зменшення кількості ополчення, яке міг виставити
Беотійський союз. Не можна не відмітити того факту,
що Ксенофонт не називає кількості чоловік ворогуючих
сторін. З цього мовчання можемо зробити висновок, що
контингенти були приблизно рівними по кількості, або
навіть беотійці поступалися лакедемонській армії. Бо,
якби беотійців було набагато більше, Ксенофонт ско
ристався би цим для виправдання поразки. Тобто, обидві
армії могли нараховувати від 5000 до 10000 чоловік.
Отже, тепер слід розібрати хід битви. Спартанці
вишикували свою армію в стандартну конфігурацію,
за якою в глибину фаланга мала 12 рядів [2, VI. 4. 12].
Епамінонд вишикував беотійців косою лінією для
того, щоб основний удар нанести по правому крилу, де
знаходились спартанці [3, Pel. 23]. Правий, слабший
фланг, мав відступати, уникаючи бою, розтягуючись
косою лінією [11, 15. 55. 2]. Ксенофонт повідомляє нам,
що глибина строю складала 50 рядів [2, VI. 4. 1]. Але
такого неможливо було би досягти по всьому фронті
без серйозної чисельної переваги, тому зрозуміло,
що його правий фланг був значно меншим у глибину.
Перед зіткненням фаланг відбувся бій вершників,
які були вишикувані перед строєм а не на флангах.
Цей бій завершився перемогою фіванської кінноти.
Спартанська кіннота при відступі зіштовхнулася з
власними гоплітами. Цим скористалися беотійці та
нанесли удар основними силами піхоти [2, VI. 4. 13].
Подальший хід бою Ксенофонт змальовує дуже
сумбурно. Більше інформації міститься у Плутарха,
який говорить про те, що спартанці намагалися обійти
з флангу беотійську фалангу, однак цьому завадив
священний загін на чолі з Пелопідом [3, Pel. 23]. Але
викликає сумніви те, що якийсь підрозділ вийшов з
рядів фаланги та діяв на свій розсуд. Скоріш за все,
що священний загін став основним цементуючим
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елементом ударного лівого флангу [16, c. 64]. Так
вперше було застосовано метод косої атаки. Раніше
фланги також не мали однакової ударної могутності,
проте Епамінонд сильнішим зробив ліве крило яке
традиційно було слабким. Саме таке нестандартне
шикування і показало ефективність косої атаки. Раніше
обидві армії були сильні на правих флангах, а тому удар
фактично був фронтальним [21, c. 310–311]. Бій врешті–
решт закінчився повною перемогою беотійської армії.
Павсаній взагалі повідомляє про те, що союзники не ба
жали битися та кидали свої бойові позиції [18, IX. 13. 4].
Загалом, спартанське військо втратило 1000 чоловік, а
з 700 спартіатів, які приймали участь в битві, в живих
залишилось 300 чоловік [2, VI. 4. 15]. Також не менш
болючою втратою для спартанців стала загибель царя
Клеомборота. Це був другий спартанський цар після
Леоніда, який загинув у битві [14, c. 611].
Можна по–різному оцінювати тактичний аспект
битви при Левктрах. Хтось впевнений, що вона стала
переворотом у тактичній думці Греції [16, c. 65]. Деякі
вчені говорять про те, що така тактика була підсумком
багаторічної військової традиції і нічого власне свого
оригінального Епамінонд не привніс [22, p. 206–207].
Деякі у виборі цієї тактики вбачають приналежність
Епамінонда до філософської течії піфагореїзма [23,
c. 91–115; 24, p. 104–108]. Проте з упевненістю можна
говорити про її наслідки: перемога беотійців завершила
період спартанської гегемонії в Елладі. Спартою в той
час управляла маленька групка людей. На постійній
основі в армії вони могли виставити лише 1000 спар
тіатів, тому втрата 400 чоловік від цієї кількості стала
не відновлюваною [25, p. 206–207]. Звичайна річ, що
Спарта не впала одномоментно і надалі укладала союзи
та вела війни. Але ці війни велися уже за виживання.
Спартанці назавжди втратили положення гегемона
Греції, перед яким тремтіли вороги. В період після
Левктрійської битви, Беотійський союз став провідною
військово–політичною силою стародавньої Еллади.
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Возникновение учета нуждающихся
в улучшении жилищных условий
Рассмотрены правовые механизмы, направленные на решение жилищной
проблемы, выработанные в СССР с целью изучения правовых явлений, на основе
которых возник учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Учет
нуждающихся в улучшении жилищных условий рассматривается как результат
развития правовых норм, регулирующих жилищные отношения. В статье
описывается возникновение первых жилищных норм, сферы их применение
и постепенный переход в правовом регулировании от нормы, определяющих
степень допустимого уплотнения при заселении жилплощади, к учету
нуждающихся в улучшении жилищных условий. В статье классифицированы
жилищные нормы, характерные для правового регулирования жилищных
отношений в СССР. Показано поэтапное изменение минимальных требований к
качеству жилищных условий гражданина. Возникновение учета нуждающихся
в улучшении жилищных условий рассмотрено как логическое завершение
развития жилищного законодательства СССР.
Ключевые слова: нуждаемость в улучшении жилищных условий,
перераспределение жилой площади, уплотнение жильцов, жилищная проблема,
жилищные условия, жилищные нормы, учет нуждающихся в улучшении
жилищных условий, основания для признания нуждающимся в улучшении
жилищных условий, регулирование жилищных отношений.
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(стаття друкується мовою оригіналу)
В настоящее время рассматриваются различные
варианты изменения жилищного законодательства Рес
публики Беларусь, в том числе определяющего порядок
ведения учета нуждающихся в улучшении жилищных
условий. Эволюционное развитие законодательства
предполагает необходимость учета в первую очередь
уже имеющегося опыта. В данном случае, правовое
регулирование ведения учета имеет богатую историю,
анализ которой помогает лучше понять, как правовую
природу данного явления, так и его влияние на про
цессы происходящие в обществе.
Анализ последних исследований. Вопрос возникно
вения учета нуждающихся в улучшении жилищных
условий не исследовался.
Цель исследования. Поэтому целью данной статьи
является ретроспективный анализ правового регули
рования жилищных отношений и возникновения
учета нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Результаты проведенного анализа могут быть приме
нены в определении эффективной жилищной политики
на современном этапе.
Для стран постсоветского пространства характерным
является наличие учета нуждающихся в улучшении
жилищных условий. Данное правовое явление имеет
свои глубокие корни в истории Советского государства и
его попытках решить жилищную проблему.
С переворотом, свершившимся в Российской импе
рии, взгляд на решение жилищной проблемы изменился
кардинальным образом. Главным злом и причиной всех
социальных проблем было объявлено существование
частной собственности.
К 1920 г. большая часть жилья оказалась в ведении
местных Советов, которые занимались распределением
жилья, взиманием квартирной платы, выселением, рас
селением, уплотнением граждан. Отношения, склады
вающиеся между местными Советами и жильцами,
лишь напоминали отношения имущественного найма.
Вместе с тем эти отношения явно носили админист
ративно–правовой характер.
Гражданский кодекс (ГК) РСФСР 1922 г. назвал госу
дарственную собственность основной формой собствен
ности на жилье. С этого периода времени стало исполь
зоваться понятие государственный жилищный фонд.
Жилищная проблема на первоначальном этапе ста
новления Советского государства решалась за счет более
справедливого, с точки зрения власти, а в действи
тельности, – уравнительного принципа распределения
жилой площади. Фактически все жилищные помещения
большой площади были преобразованы в коммунальные
квартиры.
Первые шаги Советской власти, направленные на
решение жилищного вопроса, были следующим обра
зом сформулированы в программе партии, принятой на
8 съезде в 1919 г.
«Стремясь к разрешению жилищного вопроса, осо
бенно обостренного в период войны, Советская власть
экспроприировала полностью все дома капиталис
тических домовладельцев и передала их городским
Советам; произвела массовые вселения рабочих из
окраин в буржуазные дома; передала лучшие из них
рабочим организациям…».
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Таким образом, жилищная проблема решалась
исключительно путем передела прав на существовавшие
жилые помещения, строительство новых жилых поме
щений при этом не осуществлялось. В своей моно
графии «Очерк социального законодательства советской
республики» 1920 года издания С. И. Аскназий отмечает,
что в первую очередь внимание было направлено
на решение проблемы оскудения запасов предметов
потребления [1, c. 39].
Перераспределение жилищ носило гигантские раз
меры и захватило все города. В результате перерас
пределения количество коечно–каморочных и угловых
жильцов к 1923 году значительно сократилось и
пользование жилищами стало более равномерным.
Вопрос улучшения жилищных условий решался путем
административного перераспределения площади жилых
помещений, предоставленной гражданам в пользование.
Таким образом, Советское государство вывело жилищные
отношения за рамки гражданских правоотношений.
Регулирование процесса перераспределения жилой
площади осуществлялось на законодательном уровне
путем установления различных жилищных норм.
Вместе с тем, системы ведения учета нуждающихся с
определением их очередности не существовало.
Прообразом учета нуждающихся в улучшении
жилищных условий явился установленный порядок
изъятия и использования излишков жилой площади,
а также предоставление права на дополнительную
площадь отдельным категориям граждан.
Инструкция Наркомхоза и НКЮ РСФСР от
29.01.1934 г. №5 «О порядке изъятия излишков жилой
площади» определяла очень жесткие правила изъятия
излишков, единственным правом съемщика было в
течении небольшого срока самому найти вселяемого
к нему жильца. Затем 17.10.1937 г. ЦИК и СНК
СССР издали Закон о сохранении жилищного фонда
и улучшении жилищного хозяйства в городах. Этот
закон имел базовое значение в сфере регулирования
жилищных отношений. Статья 27 названого закона,
также определяла порядок изъятия излишков жилой
площади. Были установлены особенности расчета
излишков жилой площади в случае, когда съемщиком
квартиры являлась семья, а также определись случаи,
когда выбывший жилец сохранял право пользования.
При определении размера излишков жилой площади
учитывались нормы дополнительной жилой площади,
право на которую предоставлялось отдельным катего
риям граждан (постановление ВЦИК и СНК РСФСР
от 28.02.1930 г. «О праве пользования дополнительной
жилой площадью»).
Таким образом, основным регулятором жилищных
условий являлись нормы жилой площади. В сфере
жилищных отношений в целом были установлены
следующие виды норм:
К первой категории норм относятся жилищно–
санитарные нормы, нередко именуемые нормами
пользования жилой площади. Под ними понимаются
установленные размеры жилой площади, полагающиеся
каждому гражданину, занимающему жилое помещение
(независимо от пола и возраста), площадь сверх кото
рой считается излишками (излишки подразделялись на
внутрикомнатные и те, которые можно было выделить в
изолированную комнату).
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Жилищно–санитарная норма для РСФСР была
установлена инструкцией Наркомхоза от 29 января
1934 г. «О порядке изъятия излишков жилой площади»
и составляла 8,25 кв. метра. При этом местным было
предоставлено право изменять указанную норму только в
сторону увеличения. Вместе с тем, имели место случаи,
когда постановлениями местных советов жилищно–сани
тарная норма временно уменьшалась до 5–6 кв. метров.
Юридическое значение жилищно–санитарной нормы
заключалось в том, что не могло допускаться заселение
гражданами жилплощади с нарушением этих норм:
фактически зачастую граждане занимали площадь
ниже установленной нормы. Значение этой нормы
заключалось в том, что жилплощадь, находящаяся в
пользовании съемщика (семьи), превышавшая указанные
нормы (если отсутствует право на дополнительную
площадь), образует излишки, подпадающие под
действие особого правового режима [4, c. 50].
Вторую категорию жилищных норм образовывали
так называемые платежные нормы: это нормы жилпло
щади, в пределах которых съемщик оплачивал жил
площадь в одинарном размере по действующим ставкам
квартплаты. Постановлением ВЦИК и СНК от 14 мая
1928 г. «Об оплате жилых помещений в городах и
поселках» платежная норма была установлена в размере
9 кв. метров.
Третью категорию жилищных норм составляли нормы,
определяющие степень допустимого уплотнения при
дальнейшем заселении жилплощади. Так, инструкцией
Наркомхоза и НКЮ от 27 января 1934 г. «О постоянных
пользователях и временных жильцах» было разрешено
вселение съемщиков в порядке самоуплотнения лишь
при условии, что излишки жилой площади съемщика
превышают половину от установленной в данном насе
ленном пункте жилищно–санитарной нормы на каждое
вселенное в лицо. Таким образом, при жилищно–
санитарной норме в 9 кв. метра вселение в порядке
самоуплотнения было допустимо лишь при наличии
в комнате 13,5 кв. метра (9 + 4,5). В УССР, например,
было установлено, что съемщикам предоставлено право
сдачи своих помещений в поднайм, за исключением
случаев, когда в результате поднайма на каждого жильца
приходиться менее 6 кв. метров жилплощади.
В качестве специальных были нормы максимального
уплотнения, (составляла 5 кв. метров) нарушение
которой было основанием для отказа в обмене жилыми
помещениями. Также существовали отдельные нормы
уплотнения для общежитий рабочих.
Вместе с тем, на практике данные нормы рассмат
ривались как диспозитивные, и таким образом не реаль
ного влияния на обеспеченность граждан жилыми
помещениями.
В качестве отдельного вида жилищных норм следует
выделить размер площади, предоставляемой в поль
зование съемщику, обладающему правом на дополни
тельную жилую площадь.
Юридическое значение права на дополнительную
жилую площадь заключается в том, что:
а) дополнительная площадь не подлежит ни изъятию
у съемщика, ни обязательному заселению;
б) дополнительная площадь, не превышающая уста
новленных законом размеров, оплачивается съемщиком
в одинарном размере;
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в) для исчисления имеющихся у съемщика излишков
жилой площади из фактически занимаемой им площади
производится вычет, помимо полагающейся ему и
членам его семьи жилой площади по норме, также и
причитающейся съемщику дополнительной площади.
Описанное законодательное регулирование было
направлено на минимального обеспечение необходимых
жилищных условий граждан Советского государства, но
жилищные условия большинства граждан продолжали
оставаться весьма стесненными.
После Великой Отечественной войны актуальность
жилищной проблемы ощущалось еще более остро.
О жилищных условия большинства советских граж
дан того периода времени можно судить даже по
нормативным документам. Правилами пользования и
содержания жилого помещения, утвержденными МКХ
РСФСР 03.10.1950 г. В частности запрещалось:
пилить и колоть дрова в квартире и на лестничных
площадках;
разжигать примусы или керосинки в жилых комна
тах, а также в местах общего пользования, кроме кухонь;
брать горячую воду из радиаторных кранов;
подвешивать электропроводку на гвоздях и заклеи
вать ее обоями, употреблять самодельные предохрани
тельные пробки;
загромождать передние и коридоры предметами
домашнего обихода и пр.;
стирка и сушка белья могут производиться на
кухнях, но не во время приготовления пищи, стирка
допускается также в ванных комнатах в свободное от
использования ванной по назначению время.
Исходя из подробностей правовых норм, исполь
зуемых при регулировании порядка пользования
жилыми помещениями, можно сделать вывод о том, что
стесненность жилищных условий была значительной, и
сами жилищные условия понимались весьма упрощенно.
Государство на тот момент в соответствии с Законом
от 17.10.1937 г. практически являлось единственным
собственником жилья. Законом были ликвидированы
жилищно–арендные кооперативные товарищества, а
дома, находящиеся в их пользовании, переданы в
управление местных Советов и государственных пред
приятий. Жилищная кооперация могла существовать
только в форме жилищно–строительного кооператива.
Понятие «частная собственность» было заменено на
понятие «личная собственность». Предусматривались
существенные ограничения права застройки. По су
ществу, был взят курс на постепенную ликвидацию
права застройки. Закон являлся первым законодатель
ным актом, в котором специально были урегулированы
вопросы найма жилых помещений. В законодательство
впервые было введено понятие «ордер», как основание
для вселения в жилое помещение.
В 1948 г. граждане получили право приобрести в
личную собственность один жилой дом в 1–2 этажа с
1–5 комнатами, общей площадью не более 60 кв. метров.
Произошедшие в 30–40–х годах 20 в. преобразо
вания в сфере правового регулирования жилищных
отношений были в наиболее полной форме юридически
оформлены в ГК РСФСР 1964 г.
В ГК РСФСР 1964 г. предусматривались только
два права граждан на жилье: личная собственность
на индивидуальные жилые дома и найм жилого
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помещения. Нормы, посвященные найму жилых поме
щений, были выделены в отдельную главу. Основанием
для заключения договора найма жилого помещения
по–прежнему назывался ордер, который выдавался
гражданам в административном порядке.
Вместе с тем, выбранный Советским государством
путь регулирования жилищных отношений путем уста
новления норм, привел к возникновению учета граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий,
который стал своеобразной основой для улучшения
жилищных условий советских граждан [5, c. 54].
С целью решения обострившейся жилищной проб
лемы и дальнейшего удовлетворения потребности
граждан в улучшении жилищных условий в СССР
осуществлялось широкомасштабное жилищное строи
тельство. Начало оно осуществляться в послевоенные
годы, когда жилищное хозяйство находилось в кране
тяжелом состоянии.
Из 2567 тыс. жилых домов в городах, подвергшихся
оккупации, было уничтожено и разрушено 1209 тыс.
домов, т.е. свыше 50% всей жилой площади этих
городов, 25 млн. человек осталось без крова.
В качестве основного нормативного правового акта,
обеспечивающего развитие жилищного строительства,
исследователи называют постановление ЦК КПСС
и Совета Министров СССР «О развитии жилищного
строительства в СССР» от 31.07.1957 г. Так или иначе,
в послевоенные годы в жилищном строительстве был
совершен прорыв.
Рост темпов строительства жилых помещений видны
из следующей таблицы [3, c. 42]:

Период
времени

Общая площадь
построенных
жилых домов,
млн. кв. метров

Общая площадь
построенных жилых
в среднем за год,
млн. кв. метров

1918 – 1941 гг.

190,6

7,9

1946 – 1950 гг.

117,1

23,4

1951 – 1955 гг.

178,1

35,6

1956 – 1960 гг.

337,8

67,6

1961 – 1965 гг.

394,4

78,9

1966 – 1970 гг.

425,3

85,1

1971 – 1975 гг.

471,6

94,3

К 1980–м годам в СССР учет нуждающихся в
улучшении жилищных условий сложился как институт
жилищного права.
Самые общие правила ведения учета были уста
новлены статьей 19 Основ жилищного законодательства
Союза ССР и союзных республик от 24 июня 1981 г.
№5150–Х. Конкретизировались они жилищным законо
дательством союзных республик.
Рассмотрим основания для признания граждан
нуждающимися в улучшении жилищных условий на
примере РСФСР. Пунктом 7 Примерных правил учета
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
и предоставления жилых помещений в РСФСР, утверж
денных постановлением Совета Министров РСФСР от
31.07.1984 г. №335 нуждающимися признаются граждане,
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обеспеченные жилой площадью менее учетной нормы.
Порядок определения учетной нормы был различным.
Например, в Узбекской ССР, Грузинской ССР, Мол
давской ССР, Эстонской ССР и некоторых других
республиках она устанавливалась Советом Министров
союзной республики. В Белорусской, Киргизской и
Украинской союзных республик минимальный уровень
обеспеченности определялся местными исполкомами
Советов народных депутатов.
Поимо учетной нормы в качестве оснований для
признания граждан нуждающимися в улучшении жи
лищных условий являлись:
проживание в жилом помещении, несоответствую
щем санитарно–техническим нормам;
наличие в составе семьи больного, страдающего
тяжелой формой некоторых хронических заболеваний;
проживание в смежных неизолированных комнатах
по две и более семьи при отсутствии родственных отно
шений;
проживание в общежитии (с некоторыми оговорками);
длительное проживание на условиях поднайма.
В некоторых из Союзных Республик основания
для признания граждан нуждающимися в улучшении
жилищных условий были закреплены нормативно еще
раньше. Положение о порядке предоставления жилой
площади в Белорусской ССР, утвержденное поста
новлением Совета Министров БССР и Белсавпрофа от
11.02.1976 г. закрепляло схожий, но более узкий пере
чень оснований для признания граждан нуждающимися
в улучшении жилищных условий.
Таким образом, к 80–м годам законодатель выра
ботал достаточно четкие критерии определения нуж
даемости в улучшении жилищных условий, которые
выразились в закрепленных в нормативных правовых
актах основаниях.
Следует отметит, что современными исследова
телями замечена некоторая интересная особенность
жилищных отношений. Так, Суслова С.И. приходит
к выводу, что специфика жилищных отношений
не столько в объекте, сколько в их вынужденном
характере. Согласно введенной ею классификацией
отношения делятся на субъективно–инициативные,
т.е. в которые субъект вступает либо не вступает
полностью добровольно, и объективно–инициативные,
т.е. отношение вступление в которые детерминировано
объективными факторами. Объективно–инициативные
в свою очередь подразделяются на принудительные
(обязательные в силу законодательства) и вынужденные
(отношения, вступление в которые неизбежно в силу
необходимости удовлетворения витальных потребнос
тей), к которым и относятся жилищные отношения [6].
Жилищные правоотношения были выделены в
СССР и Жилищное право начало характеризоваться
как самостоятельная отрасль права. Жилищные право
отношения имели ряд особенностей по сравнению с
другими гражданско–правовыми отношениями. Специ
фику жилищных правоотношений можно проиллюст
рировать следующей правовой нормой: Постановлением
ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от
13 декабря 1979 г. «О дальнейшем укреплении трудовой
дисциплины и сокращении текучести кадров в народном
хозяйстве» было установлено, что в отношении рабо
чих и служащих – злостных нарушителей трудовой
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дисциплины может быть предусмотрена и такая мера
воздействия, как перенесение очереди на получение
жилой площади. Снятие с учета, перенесение очеред
ности производилось на основании совместного
решения администрации и ФЗМК предприятия или
исполкомом. Подобные нормы позволяют говорит, что
в регулировании жилищных отношений отсутствовал
принцип равенства субъектов отношений [5, c. 23].
Следует отметить, что в этот период времени,
нормальные жилищные условия уже рассматриваются
не просто как жилище, отвечающее минимальным сани
тарным требованиям, позволяющим минимизировать
вероятность развития опасных для населения эпидемий,
но как жилое помещение с достаточным объемом
воздуха, микроклимат соответствующий потребностям
человеческого организма, пространство квартиры долж
но обеспечивать размещение минимального набора
мебели и оборудования, необходимых для выполнения
бытовых функций и возможность свободного прохода
к ним, а также условия освещенности, вентиляция или
кондиционирование и др. При изучении взаимосвязи
жилищных условий граждан с различными сторонами
жизни общества, исследователи приходили к выводу о
том, что существует прямая связь между жилищными
условиями граждан и такими явлениями как культурно–
техническое развитие, демографические процессы и т.д.
При самом широком взгляде на понятие «жилищные
условия» к ним относили и окружающую среду [3,
c. 58].
Это особенно актуально в силу того, что жилое
помещение выполняет очень важные функции для чело
века [7].
Начало нового витка развития советского жилищного
законодательства пришлось на конец 1980–х гг. Начала
развиваться жилищно–строительная кооперация. Поста
новлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
31.03.1988 г. №406 «О мерах по ускорению развития
жилищной кооперации» преимущественное право на
вступление в жилищно–строительные кооперативы
имели граждане, состоявшие на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий.
Законом СССР от 26.05.88 «О кооперации в СССР»
было закреплено существование различных форм
жилищной кооперации: жилищных и жилищно–строи
тельных кооперативов. До принятия указанного закона
граждане, полностью выплатившие паевой взнос,
приобретали право бессрочного пользования квартирой.
Факт окончательной выплаты паевого взноса означал
лишь погашение долга кооперативу и сущности
отношений не менял. Закон связывал с фактом выплаты
паевого взноса возникновение у члена кооператива
возможности по своему усмотрению передать квартиру
родственникам или другим лицам с соблюдением
ряда условий. Другими словами, у члена кооператива
появилось право распоряжения квартирой. Как известно,
такое правомочие присуще классическому гражданско–
правовому институту собственности.
Логическим продолжением новой экономической
политики государства было принятие Закона СССР от
06.03.90 «О собственности в СССР», который закрепил
такие формы собственности, как собственность граждан,
коллективная собственность, государственная собствен
ность.
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Названый Закон назвал граждан, полностью выпла_
тивших паевой взнос, собственниками своих жилых
помещений. Наниматели жилых помещений в домах
государственного и муниципального жилищного фонда
получили право выкупить соответствующую квартиру
или дом.
Следующим шагом, направленным на закрепление
права частной собственности на жилье, явилась
бесплатная приватизация жилищного фонда. В соот
ветствии с Законом РФ от 04.07.91 «О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации» граждане
РФ, занимающие жилые помещения в государственном
и муниципальном жилищном фонде (включая ведомст
венный жилищный фонд) на условиях социального
найма, вправе с согласия всех совместно проживающих
совершеннолетних членов семьи приобрести эти поме
щения в собственность на безвозмездной основе.
Выводы. Таким образом, к моменту распада СССР
жилищное законодательство представляло собой конгло
мерат не всегда согласующихся между собой нор
мативных правовых актов. Установление многообразия
форм собственности на жилье и вовлечение жилья в
рыночный оборот сопровождалось попыткой исполь
зования цивилистических начал в регулировании
жилищных отношений. Однако нежелание отказаться
от применения устаревших административно–правовых
институтов не позволило четко установить порядок,
условия и пределы использования гражданско–правовых
институтов в регулировании жилищных отношений.
Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий
осуществлялся как отработанный механизм, и был
воспринят государствами образовавшимися после рас
пада СССР. В частности, до настоящего момента
учет нуждающихся в улучшении жилищных условий
существует в Республике Беларусь, Украине, Казахстане
и Российской федерации.
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The emergence of accounting for people in need of better housing
conditions
This article examines the legal mechanisms aimed at solving the housing
problem, developed in the USSR with a view to studying legal phenomena, on the
basis of which the need to improve housing conditions emerged. Accounting for those
in need of better housing conditions is considered as a result of the development of
legal norms regulating housing relations. The article describes the emergence of the
first housing standards, the scope of their application and the gradual transition in
legal regulation from the norm that determine the degree of permissible compaction
when occupying a living space, to take into account those who need to improve their
housing conditions. The article classifies housing standards, characteristic for the
legal regulation of housing relations in the USSR. The step–by–step change of the
minimum requirements to the quality of housing conditions of a citizen is shown.
The emergence of accounting for people in need of better housing conditions is
considered as a logical completion of the development of the housing legislation
of the USSR.
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Виникнення обліку потребуючих поліпшення
житлових умов
Розглянуті правові механізми, спрямовані на вирішення житлової
проблеми, вироблені в СРСР з метою вивчення правових явищ, на основі яких
виник облік потребуючих поліпшення житлових умов. Облік потребуючих
поліпшення житлових умов розглядається як результат розвитку правових
норм що регулюють житлові відносини. У статті описується виникнення
перших житлових норм, сфери їх застосування та поступовий перехід
в правовому регулюванні від норм, що визначають ступінь допустимого
ущільнення при заселенні житлоплощі, до обліку потребуючих поліпшення
житлових умов. У статті класифіковані житлові норми, характерні для
правового регулювання житлових відносин в СРСР. Показано поетапна зміна
мінімальних вимог до якості житлових умов громадянина. Виникнення обліку
потребуючих поліпшення житлових умов розглянуто як логічне завершення
розвитку житлового законодавства СРСР.
Ключові слова: потреба в поліпшенні житлових умов, перерозподіл
житлової площі, ущільнення мешканців, житлова проблема, житлові умови,
житлові норми, облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов,
підстави для визнання осіб, що потребують поліпшення житлових умов,
регулювання житлових відносин.
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Аудіовізуальні документи як джерело
дослідження жіночого руху у Франції
(1945–1975 рр.)
Розглянуто аудіовізуальні джерела, які висвітлюють діяльність жіночого
руху у Франції (1945–1975 рр.) та характеризують особливості подій у боротьбі
жінок за подолання дискримінацій у французькому суспільстві. На прикладі
документального масиву розглянуто змістове наповнення та інформаційний
потенціал аудіовізуальних документів. Дослідження жіночого руху та
суспільно–політичного життя у Франції на основі таких джерел дозволяють
деталізувати та уточнити відому за іншими документами інформацію.
Означені документи як історичні джерела містять цінну історичну
інформацію про економічні, політичні та соціальні події, які чітко можуть
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відобразити діяльність жіночого руху у Франції. Автор у своєму досліджені
дійшов висновку, що документи фото та відео фіксації надали інформацію,
не відому з інших джерел і мали важливе значення для уточнення вже відомих
фактів.
Ключові слова: аудіовізуальні документи, джерела, жіночий рух у Франції,
фотодокументи, відеодокументи.

Аудіовізуальні документи мають потужний інфор
маційний потенціал для історичних досліджень.
Розвиток інформаційних технологій у ХХ ст. спричинив
безупинне зростання ролі фотографій, телебачення,
кінематографа як комунікативних засобів у світовому
просторі. Цінність цих документів для історичних
досліджень зумовлена тим, що інколи в них зафіксована
унікальна інформація, яка не може бути відтворена у
документах на паперовій основі.
Метою дослідження у рамках даної статті стало
дослідження інформаційного потенціалу аудіовізуальних
документів як джерел з вивчення жіночого руху у
Франції у 1945–1975 рр. Даний період був обраний для
вивчення через те, що у зазначені роки в історії Франції
позначилися консолідацією та виокремленням жіночого
руху з–поміж інших соціальних рухів.
Правові та історичні аспекти жіночого руху у
Франції відображені у дослідженнях вітчизняних
та зарубіжних фахівців. В українській історіографії
жіночою історією та питаннями розвитку феміністичної
думки займаються І. А. Жеребкіна, О. Р. Кісь, С. Пав
личко, В. А. Суковата, Л. А. Смоляр – у своїх працях
розкрили гендерні аспекти в історії крізь призму
соціальних проблем, побіжно спираючись на аналіз
французького фемінізму. Причини та методи боротьби
жіночого руху французьких жінок дослідили представ
ниці сучасної російської історіографії О. Водоп’янова,
О. Жидкова, Л. Попкова. Знайшли відображення події
жіночого руху у Франції у дослідженнях С. Айвазової,
Є. Зуйкової та О. Вороніної, М. Котовскої. Серед
представників зарубіжної історіографії зупинили увагу
на дослідженні французького жіночого руху у Франції:
М.–Дж. Даверсен, Ф. Пік, С. Шаперон та ін.
Під аудіовізуальними документами ми розуміємо
документи, що містять зображальну та звукову інфор
мацію, яку фіксують і відтворюють відповідними
технічними засобами. Зокрема, слід виділити фото–,
фоно–, відео–, кінодокументи. Цінність цих джерел
для історичних досліджень жіночого руху у Франції
зумовлюється тим, що у них відображено події пов’язані
із діяльністю французьких жіночих організацій, окремих
представниць жіночого руху, які в свою чергу мали
вплив на розвиток подій у французькому суспільстві.
Наочність документів які свідчать про боротьбу фран
цузьких жінок щодо вирішення суспільно–політич
них питань значно доповнюють зміст документальних
джерел.
Для дослідження жіночого руху у Франції особливу
цінність представляють зображальні документи, для
яких характерна безпосередня фіксація історичної
інформації у момент дії – одна з головних властивостей
таких джерел. Одним із різновидів означених джерел є
фотографії, які характеризуються статичним відобра
женням подій, з одного боку, і авторським баченням
зафіксованих подій – з іншого. Безпосереднє відобра
ження дійсності на зображенні є незаперечно перевагою
фотодокументів як історичного джерела. Їх джерельне
значення визначається тим, що вони містять конкретні
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факти, а це дає можливість відтворити події для більш
об’єктивного викладення досліджуваного матеріалу.
Документальні фотографії мають важливе значення,
адже відображають масштаби жіночих виступів
та роботу жіночих організацій у Франції після
Другої світової війни. Фотодокументи, на яких
зафіксовані учасниці демонстрацій, збори жінок та
жіночих організацій у 1970–1972 рр. дають змогу
визначити масштабність та місце проведення цих
виступів. Зважаючи, що під час демонстрацій широко
використовувались плакати, можливо встановити
їх зміст та проаналізувати питання які підіймали
жінки під час заходів. Значна кількість фотокарток
відображає соціальні бунти у 1968 р., завдяки
яким видно участь жінок та їх кількість у лавах
соціально невдоволеного французького населення.
Вагоме значення мають фотоматеріали, пов’язані із
виступами жіночих організацій за декриміналізацію
абортів підчас судового процесу у м. Бобіньї, під час
якого жінок судили за проведення нелегальних операцій.
Загалом, фотографії як джерела дозволяють цілісно
інтерпретувати події досліджуваного періоду з історії
жіночого руху у Франції та зв’язати їх з іншими
подіями, які потребують аналізу. Цінні фотосвідчення
діяльності жіночого руху у Франції періоду 1945–
1975 рр. містять сторінки газет, фотографії означених
років супроводжують мемуари та наукові праці [3; 5; 7;
9; 10; 11; 14; 17; 20].
Важливе значення для дослідження жіночого руху
у Франції становлять інформаційні листівки, агітаційні
та рекламні плакати, афіші із закликами жінок зробити
вибір у вирішенні своєї долі. Афіші можна розглядати
як історичні джерела, що містять точну інформацію
про місце та час проведення заходу, його основні
ідеї та вимоги. Агітаційні плакати та листівки дають
уявлення про пануючі настрої і ставлення жінок у
Франції до традиційних уявлень відносно призначення
та місця жінки у родині та суспільстві. Означені
джерела містять графічні та ілюстративні елементи,
що цілісно відображають ідеї та вимоги соціально
дискримінованої частини населення, у тому числі
жінок. Цікаву інформацію містять наступні матеріали:
«Серпень: 1970 – перша демонстрація жінок…»,
«Чому не голосують французькі жінки», «В усіх
європейських країнах жінки голосують або будуть
голосувати, французькі жінки не голосують» та інші
[1; 2; 16; 21].
На основі зображальних джерел можливо просте
жити різноманітні зміни і тенденції у моді, дозвіллі,
домашньому побуті, заняттях жінок. У цих питаннях
особливого значення набувають рекламні плакати
періоду 1945–1975 рр., на яких жінки зображуються
як основні споживачі побутової техніки, що дозволяла
збільшити кількість вільного часу за рахунок автома
тизації хатньої роботи.
Важливим джерелом для дослідження жіночого руху
у Франції у 1945–1975 рр. є відеодокументи. Перевагою
цих джерел є поєднання зображальної та звукової
інформації, які безперечно засвідчують певні факти
щодо діяльності жіночих організацій та участі жінок
у загальних виступах, які протягом досліджуваного
часу відбувались у Франції. Потужний інформацій
ний потенціал містять випуски новин. Ознайомитися
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з цими джерелами можна на сайті архіву INA –
Національного аудіовізуального інституту. Системність
та оперативність відео репортажів дозволяє побудувати
логічність подій, визначити ряд проблем, з якими
зіштовхувалися жінки у французькому суспільстві, їх
місце та актуальність поміж інших подій та проблем
у Франції; простежити результати діяльності жінок у
питаннях поліпшення свого становища. Добірка новин
із відеоархівів, пов’язаних із подіями французького
жіночого руху 1969–1975 рр., висвітлюють діяльність
жіночих організацій, зустрічі, мітинги та маніфестації
жінок задля консолідації сил проти статевої дискри_
мінації у французькому суспільстві. За їх допомогою
можливо визначити кількість учасників, пріоритети
діяльності окремих жіночих організацій, засоби
їх боротьби та вираження своїх ідей. Опрацьовані
відеоматеріали доповнюють інформацію, наявну в
інших джерелах та дозволяють конкретизувати істо
ричні події. Особливу цінність становлять також
випуски новин щодо події студентського руху 1968 р.,
спеціальні репортажі, які висвітлюють напружену
ситуацію у період загострення протиріч між населенням
та поліцією. Означені матеріали дають змогу наочно
проаналізувати події того періоду, з’ясувати роль жінок
та місце «жіночого питання» під час травневих виступів
1968 р. [12].
На окрему увагу заслуговують такі відеодокументи
як інтерв’ю із представниками французького уряду,
зокрема, генералом Ш. де Голлем та Р. Ароном, в
яких сфокусована увага на проблемах, пов’язаних
із необхідністю змін французького законодавства в
напрямку подолання нерівності між членами суспільства
та на шляхах вирішення проблем з боку уряду. Для
дослідження жіночого руху у Франції особливе місце
займала політична позиція керівників країни, яку саме
за допомогою аналізу інтерв’ю щодо проблем жіночої
частини населення [6; 15].
Важливу інформацію містять інтерв’ю із активіст
ками жіночого руху: С. де Бовуар, Ж. Халілмі та
С. Вей. Особлива увага була приділена саме публічним
виступам жінок, бо вони мали важливий інформаційний
вплив на суспільство. У них відображені результати
та перспективні плани роботи жіночих організацій.
Загалом, інтерв’ю як історичне джерело надає особливі
відомості про особливості життя французьких жінок,
їх проблеми у повсякденному та професійному житті;
дають можливість визначити як активістки жіночого
руху будували діалог із представниками уряду країни
для розв’язання конфлікту, що виник внаслідок нерів
ного сексуального розподілу у французькому суспільстві
[18].
Важливі факти містять відеозаписи конференцій
за участю представниць жіночих організацій, засідань
парламенту щодо вирішення «жіночого питання»
та прийняття закону про декриміналізацію аборту у
Франції, опубліковані в електронному архіві INA. Ці
джерела відображають процес вирішення проблем,
пов’язаних із гендерною нерівністю, процес політичної
боротьби жінок за реформування французького законо
давства для поліпшення їх становища [12; 19].
Важливим джерелом для вивчення жіночого руху та
проблем жінок у французькому суспільстві послугували
документальні та художні кінофільми. Особливістю цих
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джерел є яскраве емоційне забарвленням та висвітлення
актуальних проблем особистого життя французів. Серед
центральних питань, що висвітлювалися у фільмах
цього періоду – проблеми гендерної рівності, сексуаль
ної незалежності для чоловіків та жінок, професійна
зайнятість та їх дозвілля тощо.
Цікаву інформацію містять художні фільми, зняті
безпосередньо близько у часі до досліджуваних подій:
«Коханці з кафе де Фльор – Бовуар та Сартр, «Колір
повітря – червоний». Ці джерела є авторськими
творами режисерів та сценаристів – свідків тогочасних
подій. Утім, у цих фільмах знайшли відображення
ідеї та погляди прибічників культурних та політичних
течій, що панували упродовж досліджуваного періоду
у французькому суспільстві. Матеріали такого типу
дали уявлення, з одного боку, про стан французького
суспільства і місце жінки у ньому, а з іншого –
дозволили відобразити нетрадиційний новий образ
французької жінки. Також інтерес представляють більш
сучасні художні фільми, сфокусовані на інтерпретації
подій, пов’язаних із соціальною кризою у Франції
1960–х рр. – початку 1970–х рр.: «Мрійники», «Процес
Бобіньї». Засновані стрічки на реальних подіях і
допомагають висвітлити повсякденний образ жінки,
проблеми та феміністичні ідеї, притаманні французь
кому суспільству [13; 22].
Таким чином, на основі огляду аудіовізуальних
матеріалів визначено їх інформаційний потенціал як
історичних джерел. Вони містять чисельні та унікальні
факти, що доповнюють інформацію із друкованих
джерел і займають особливе значення серед інших
джерел. Дозволяють повноцінно реконструювати цілісне
уявлення про суспільно–політичну ситуацію у Франції у
період діяльності жіночого руху. У комплексі із пресою,
архівними документами та інформацією з мемуарної
літератури дозволяють виділити елементи, деталі окре
мих подій, які є особливо важливою допоміжною інфор
мацією для вивчення жіночого руху у Франції 1945–
1975 рр.
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The audio–visual documents as a source of research the women’s
movement in France (1945–1975)
In the article regarded audio–visual sources that elucidate the women’s
movement activity in France during 1945–1975. Also documents analyze and
characterize features of women’s struggle to overcome discrimination in French
society. Author has proved that audio–visual sources by content are important
informative documents for the study of women’s movement and social and political life
in France. These sources circumstance and refinement of information, that known from
other sources. The author underlines that audio and visual documents are historical
sources which bear valuable historical information about French women’s movement.
It is connected with economic, political and social events that took place in France
from 1945 to 1975. In this context author concludes that photo and video documents
significantly complemented the study of women’s movement in France and helped to
clarify known facts.
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Промислове піднесення 70–х рр. ХІХ ст.
в Азербайджані та початок проникнення
іноземного капіталу в Бакинську нафтову
промисловість
Аналізуються особливості початкового етапу становлення нафтової
промисловості Азербайджану та проникнення в галузь іноземних капіталів.
Висвітлюються основні причини привабливості нафтової галузі
Азербайджану для іноземців та розглянуто особливості першого етапу
проникнення закордонного капіталу. Визначено період надзвичайно інтенсивного
розвитку нафтової промисловості на Абшероні та підкреслено високу
привабливість її для вкладення інвестицій з боку німецького, французького і
англійського капіталу.
Ключові слова: нафтова промисловість, іноземний капітал, Бакинський
район, царський уряд.

В кінці ХІХ ст. нафта перетворюється в найбіль
ший та найпоширеніший бізнес у світі, стає надзви
чайно могутнім каталізатором розвитку. Дана стаття
присвячена актуальному напрямку історичних дослі
джень, що пов’язаний із вивченням ґенези одного з
найпотужніших центрів нафтової промисловості і участі
в його функціонуванні іноземного капіталу. Нафта і
зараз продовжує залишатися базовим фактором світової
економіки, причиною конфліктів, вагомою силою в
міжнародних відносинах. Все це визначає наукову
актуальність вивчення історії нафтопромисловості
загалом, та історії цієї галузі в Азербайджані зокрема.
Завдання сформульованої теми дослідження полягає
у тому, щоб проаналізувати процес становлення наф
тової промисловості Азербайджану, розглянути стано
вище місцевих нафтопідприємців в зазначений період,
з’ясувати причини привабливості Бакинського району
для іноземного капіталу та охарактеризувати особ
ливості початкового етапу проникнення закордонного
капіталу в Азербайджанську нафтопромисловість.
На сьогодні вийшло чимало робіт присвячених
дослідженню нафтової промисловості Азербайджану
в зазначений період. Цим питанням, в основному
російські та азербайджанські історики, займаються
протягом вже декількох поколінь. В ході її вивчення
склався достатньо багатий історіографічний фонд. У
ХХ ст. найбільш детально питаннями нафтової промис
ловості Бакинського району та участі в ній іноземного
капіталу займалися П. В. Оль, М. П. Павлович,
Л. Я. Евентов, В. Б. Бронштейн, В. Г. Розенблюм,
К. А. Пажитнов, С. М. Лисичкін, Б. Ю. Ахундов,
А. А. Фурсенко, В. А. Нардова, В. І. Бовикін,
І. А. Дьяконова. Значний інтерес викликають праці
В. А. Нардової, яка на основі матеріалів державних
установ і частково компанії «Бр. Нобель» вивчила
початковий етап монополізації нафтопромисловості
Росії. В. І. Бовикін одним з перших оцінив стан
вивчення іноземного підприємництва і намітив нові
перспективи розробки даної проблематики. Досліджен
ням історії бакинської нафтової промисловості детально
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займалися азербайджанські історики: С. С. Аліяров,
М. Дж. Ібрагімов, М. А. Ісмаїлов, Е. Б. Мурадалієва,
Р. М. Садих–заде, А. С. Сумбатзаде, І. Алієв,
Б. Ю. Ахундов, М. Ф. Мір–Бабаєв, Д. Я. Рустамова,
В. А. Самедова. В роботах українських істориків
питання розвитку нафтопромисловості Азербайджану в
зазначений період фактично не висвітлювалися.
Для коректного розуміння питань, яким присвячена
дана стаття, розглядаючи проникнення іноземного
капіталу в нафтову промисловість Азербайджану, необ
хідно враховувати історію її розвитку. Азербайджан
на початку ХІХ ст., в 1813 р. за Гюлістанським та в
1828 р. за Туркменчайським договорами, втративши
свою незалежність, увійшов до складу Російської
імперії. Таким чином, країна фактично була розділена
між Росією та Іраном. Північний Азербайджан стає
територією Російської імперії до початку ХХ ст., тобто
до утворення Азербайджанської республіки в 1918 р.
Отже, Росію не можна вважати країною, що вклала
іноземні інвестиції в Азербайджан, адже він був її
складовою частиною.
Бакинський регіон Азербайджану фактично завжди
був одним із центрів світового видобування нафти. Ще
наприкінці XVIII ст. на території Азербайджану був
запроваджений поділ праці на буріння свердловин,
видобуток нафти і її транспортування. З початком
ХІХ ст. та утвердженням російського панування в країні,
ця прибуткова справа ставала державною власністю, що
знаходилась почергово у відкупі, з якого царський уряд
отримував досить великі прибутки.
Варто зазначити, що в той час Азербайджан був
економічно доволі слабко розвинутий. Це виявлялося
насамперед в тому, що споживання промислової про
дукції було невеликим, а місцевий капітал, який був
необхідний для виникнення великих промислових
підприємств був недостатнім [13, с. 201]. Нафта довгий
час не мала промислового значення і не знаходила
широкого споживання в Росії.
Крім цього, розвитку нафтової промисловості в
Азербайджані заважало існування відкупної системи
з 1850 р. по 1872 р. [2, с. 10]. Дана система сильно
гальмувала розвиток нафтового господарства, адже
отримуючи нафтові колодці на невеликий термін,
зазвичай на чотири роки, відкупники не були зацікавлені
в тому, щоб вкладати у виробництво великі капітали,
які були необхідні для введення технічної модернізації
та збільшення продуктивності в даній галузі [20,
с. 24]. Також варто говорити про те, що незалежно від
відкупу, нафтові колодці представляли собою державне
господарство, на яких застосовувалась примусова праця
селян.
Бакинська нафтова промисловість почала активно
зростати і розвиватися, насамперед, під впливом
загального підйому всього народного господарства
Росії в останній чверті ХІХ ст. Пореформенна Росія
переживала тоді небачений до цього промисловий
підйом. Йшло інтенсивне залізничне будівництво,
перебудовувалась економічна структура всієї країни.
Завдяки надзвичайно швидкому розвитку промисловості
та транспортної сфери в Росії для нафтопромисловості
був створений місткий внутрішній ринок і вона
ставала прибутковою галуззю виробництва. У 1846 р. в
бакинському селищі Бібі–Ейбат була пробурена перша
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в світі свердловина глибиною 21 м. для розвідки нафти.
Таким чином, вперше в світі було здійснено буріння
нафти з позитивним результатом [4, с. 13].
Починаючи з 60–х рр. ХІХ ст. нафту стали
активніше використовувати як паливо для промислових
підприємств. У зв’язку з цим зростаючим попитом на
нафтопродукти почала розширятися площа викорис
товуваних нафтоносних земель, збільшувалася кількість
колодців. Почалось технічне вдосконалення нафтового
виробництва. Вже у 1871 р. була успішно здійснена
проходка свердловини в Балаханах, із якої щоденно
почали видобувати по 700 пудів нафти [12, с. 89]. З
відміною в 1864 р. примусової праці селян, на нафтових
підприємствах з’явились вільнонаймані робітники. В
результаті перших технічних вдосконалень зростало
видобування нафти в Баку.
Таблиця 1
Видобуток нафти в Бакинському районі [3, с. 12]
Рік

Видобуто
(в млн. пудів)

1868
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885

0,8
1,7
2
1,5
4
5
5
10
12
15
19
21
40
50
60
89
115

Рік

Видобуто
(в млн. пудів)

1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901

123
155
182
192
226
275
287
325
297
377
386
422
487
526
600
671

Промисловий підйом та попит на нафту, що
швидко зростав, потребували ліквідації всіх перепон,
що затримували розвиток нафтового господарства,
передовсім ліквідацію відкупної системи. Закон про
відміну відкупної системи в нафтовій промисловості
був виданий 17 лютого 1872 р., за ним нафтові ділянки
повинні були передаватися в приватні руки з публічних
торгів за єдину плату. З відміною відкупної системи
завершився перехід від мануфактурної стадії до
фабрично–заводського виробництва. 24 березня 1879 р.
було засноване Бакинське відділення Імператорського
російського технічного товариства, що мало сприяти
посиленому розвитку нафтової справи в Азербайджані
та на Кавказі в цілому [14, с. 59].
Варто зазначити, що з метою визначення економічної
доцільності нафтової галузі в 70–х роках XIX ст.
Департамент залізниць Міністерства шляхів сполучення
порівняв запаси нафти північноамериканського і Абше
ронського регіонів. В результаті виявилася безсумнівна
перевага Абшерона, його перспективи виявилися
кращими, і тому варто детально зупинитися на деяких
фактах. Із 14 тис. свердловин в Пенсільванії працювало
всього 3–4 тисячі. На Абшероні з пробурених 100 сверд
ловин видавали продукцію 40. У Північній Америці
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нафта добувалася з глибини не менше 457 м. На
Абшеронському півострові глибина буріння досягала
109 м. За океаном щоденна продуктивність однієї сверд
ловини була 60 пудів, а на Абшероні – понад 1000 пудів
[2, с. 23–24]. Таким чином, ми можемо бачити, що
Абшерон був надзвичайно сприятливим регіоном для
розвитку нафтопромисловості, адже він був багатим
на значні запаси нафти, яку можна було видобувати на
порівняно невеликій глибині, та мав високу продук
тивність свердловин.
Із року в рік в Азербайджані почала зростати
кількість фірм, що займалися нафтопромислами. Якщо
в 1873 р. в Баку було 12 таких фірм, то в 1899 р. – вже
61 (в тому числі 15 великих) [7, с. 39]. Значною подією
в історії розвитку нафтової промисловості Баку варто
вважати виділення в 1876 р. за межею міста обширної
території для будівництва заводів, де згодом під назвою
«Чорного міста» виник найбільший індустрільний район
всього Азербайджану та Закавказзя.
Таким чином, з ліквідацією орендної відкупної
системи почався стрімкий підйом бакинської нафтової
промисловості. Зі збільшенням кількості свердловин
розробка колодців поступово стала скорочуватися, а з
1879 р. колодці вже не розроблялися [20, с. 28]. Ручна
праця в бурінні з 1873 р. стала замінятися паровими
двигунами. Це було важливою подією в історії
азербайджанської нафтової промисловості, що означала
закінчення мануфактурного етапу її розвитку і початок
етапу великого фабричного виробництва [14, с. 126].
Зростання попиту на нафтопродукти сприяло посту
повому виникненню нафтопереробної промисловості
в Азербайджані. Її історія починається з початком
виробництва керосину. Безпосередньо початком промис
лової переробки нафти вважається середина XIX ст.,
коли Баку став найбільшим нафтоносним районом
Російської імперії, а прискорений розвиток нафтового
виробництва відбувається з 1872 р., а особливо з вересня
1877 р., коли було скасовано акциз (до 1888 р.) на
нафтопродукти [4, с. 58]. Процес переробки сирої нафти
в білу згодом привів до відкриття нових нафтопродуктів,
які застосовувалися як паливо та для задоволення інших
різних потреб в технічній галузі.
Коли в Росії ще не було розвинене підприємництво,
її великі мануфактурні підприємства, за браком інших
надійних енергоджерел, відчували гостру потребу в
азербайджанській нафті і нафтопродуктах. Саме цим
пояснюється поява в Баку, у перший період розвитку
нафтової промисловості Азербайджану, великих нафто
переробних підприємств, створених за рахунок місце
вого капіталу (Д. Мелікова, Г. Тагієва, В. Кокорєва,
Вітте, Вейзера). Широке застосування азербайджанської
нафти і нафтопродуктів всюди на підприємствах Росії по
чинається приблизно з ІІ половини 1870–х рр. [17, с. 65].
Було розпочато будівництво великих об’єктів пере
робки в містах Росії. Введення цих підприємств в
експлуатацію потребувало значного збільшення вивозу
з Баку сирої нафти. Великим стимулом для розвитку
нафтопереробної промисловості Азербайджану був
перехід у 80–х рр. ХІХ ст. каспійського та волзького
торгових флотів, а також значної частини залізничного
транспорту, на мазут в якості палива.
Одним з найбільш актуальних факторів в процесі
перетворення Азербайджану в один зі світових центрів
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нафтопромисловості було вирішення питань транспор
тування нафтових вантажів. Ще на першому з’їзді
нафтопромисловців відмічалося, що лише шляхом
проникнення в Європу бакинська нафтопромисловість,
що переважає в регіоні, стане не лише національною,
але й транснаціональною. Зазначалось, що без виве
зення в Європу вона ніколи не зможе стати значною
розвинутою галуззю промисловості [3, с. 38].
Абшеронський півострів був головним місцем
видобування нафти в країні, він східною частиною
прилягав до Каспійського моря. Звідси через
Каспійсько–Волзький шлях він був з’єднаний водним
шляхом як з більшою частиною Європейської Росії,
так і з Закаспійським краєм та Іраном. Із західного
боку півострів міг бути пов’язаний залізничним
сполученням зі всім центральним Південним Кавказом
та Чорним морем, а через Чорне море з Центральною
Росією та закордоном. Таким чином, бакинський
нафтопромисловий район мав два виходи на ринки збуту
нафтопродуктів – морський та рейковий [13, с. 257].
План побудови залізничних доріг в Закавказзі
був затверджений ще в 1861 р., але виконання його
почалося лише з 1867 р. В 1872 р. було завершено
будівництво залізничної лінії від Поті до Тифлісу [20,
с. 31]. Залізничне сполучення поступово витісняло
гужовий транспорт та значно здешевлювало витрати на
перевезення. Однак лише з відкриттям Баку–Тифліської
залізниці, що з’єднала два моря – Каспійське та Чорне,
став можливим масовий вихід на ринки Центральної
Росії, а також світу. Таким чином, бакинська нафта
знайшла вихід на світові ринки, де стала конкурувати з
американською і німецькою нафтовою промисловістю.
На початковому етапі розвитку виробництва в Баку
нафтова промисловість майже повністю належала
вітчизняному для Російської імперії капіталу. Так,
після відміни відкупної системи із загальної суми
сплаченої на торгах за нафтоносні ділянки, 44,5%
належало вірменським і 50% російським підприємцям
[17, с. 78]. В руках цих же двох переважаючих націо
нальних груп підприємців опинилась також переважна
частина нафтопереробних підприємств. Що стосується
місцевих азербайджанських підприємців, то вони були
надзвичайно слабкими, і їх участь у справі розвитку
нафтової промисловості носила доволі обмежений
характер. За виключенням деяких порівняно великих
нафтопідприємців типу Шамсі Асадуллаєва, Муси
Нагієва, Гаджи–Зейнал Абдін Тагієва, Муртуза Мухта
рова, більшість місцевих багатіїв проявляли себе в тих
галузях господарства, де потрібно було мало вкладень
і була гарантія на отримання високих прибутків без
особливого ризику.
Незабаром після відміни відкупної системи вітчиз
няні нафтопідриємці почали відчувати великі фінансові
труднощі. Таке положення в значній мірі обумовлювалось
тим, що нафтопромисловці на торгах, що відбувалися
в атмосфері ажіотажу, витрачали величезні кошти на
купівлю земельних ділянок і тим самим залишились
без можливості вкладати додаткові ресурси в розвиток
нафтової справи. Для задоволення величезних потреб
нафтової промисловості в капіталовкладеннях нафтові
підприємці довгий час брали гроші в борг у місцевих
кредитних закладах під 10%; приватним особам кредит
відпускався під 15–20% [3, с. 29].
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Якщо спочатку, коли нафтова справа лише почала
розвиватись, бакинські підприємці, що володіли неве
ликими капіталами, ще справлялися зі своїм завданням,
то пізніше виявилось цілком очевидним, що без
заохочення в нафтову промисловість великого капіталу
проблематично створити потужне нафтове виробництво.
В той час як в Російській імперії відчувалась потреба
в грошових ресурсах, на Заході їх накопилась дос
татня кількість. В деяких країнах Європи утворився
«надлишок» капіталу, який там не знаходив достатньо
прибуткового застосування. Наявність монополій в цих
країнах утруднювало вкладення капіталу в найбільш
вигідні галузі їх господарства, капіталу там ставало
доволі «тісно» і він починав прямувати в інші країни.
Тому наявність в Азербайджані величезних нафтових
ресурсів, дешевої робочої сили, вигідних умов вкла
дення капіталу та відсутність сильних конкурентів
фактично гарантували іноземним підприємцям отри
мання колосальних прибутків.
Ми вже відмічали, що саме скасування монополії
відкупників дало поштовх швидкому зростанню
виробництва і забезпечило приплив іноземних капіталів
в галузь. Згідно з «Новими правилами про нафтовий
промисел» (1872 р.) право на пошук і видобування
нафти на вільних казенних землях надавалося як
місцевим, так і іноземним підданим на рівних
умовах [15]. Це дозволяло закордонним фірмам брати
участь в інвестиційному та технічному забезпеченні
азербайджанської нафтової промисловості. Був введений
також захист місцевих нафтових підприємств від
демпінгу іноземних конкурентів шляхом встановлення
високого тарифу на ввезену з–за кордону нафту.
Царський уряд всіляко намагався створити сприятливі
умови для подальшого припливу капіталів закордонних
фірм в нафтову справу. В постанові «Особливої наради
з питання про допущення іноземців до нафтового
промислу в межах Бакинського району» від 1 травня
1880 р. прямо зазначалось: «Визнати участь іноземців
та іноземних товариств в російській нафтовій промис
ловості зараз корисною та бажаною» [19, с. 67].
Азербайджанська нафтова промисловість загалом
легко підпадала під вплив створених на основі західно
європейських зразків великих нафтових компаній.
Царський уряд всіляко підтримував ці компанії за
високий рівень організації виробництва і ефективне
представництво інтересів нафтової індустрії в цілому.
До факторів, що позитивно впливали на отримання
капіталістами в нафтовій промисловості великих при
бутків, і як наслідок створювали стимул для залучення
в Баку іноземного капіталу, перш за все, варто
віднести наявність в бакинському районі достатньої
кількості дешевої робочої сили. Паралельно з нафто
промисловцями, які шукали в Баку вигідні умови для
вкладення свого капіталу, в це місто їхали і тисячі
робітників, що були зацікавлені в продажі своєї
робочої сили. До нафтових родовищ Апшеронського
півострову дешева робоча сила притікала головним
чином з центральної Росії, а також з селищ Південного
(Іранського) Азербайджану та навколишніх місцевостей
[22, с. 38–39].
Високій прибутковості капіталу, що був вкладений
в нафтову справу, у великій мірі сприяла наявність
в надрах Апшеронського півострова величезних
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нафтових ресурсів, видобування яких не представляло
собою особливих труднощів. Багаточисельні нафтові
фонтани, що виникали один за одним, високо піднімали
престиж та популярність Баку в усьому світі і тим
самим розпалювали апетити міжнародних промислово–
фінансових магнатів, які в надії на швидке збагачення
прямували зі своїми колосальними капіталами на
Абшерон.
Сформоване в країні в 70–80–х рр. XIX ст.
соціально–економічне становище повністю відповідало
інтересам іноземних підприємців. Вагомим аргументом
на користь цих планів була підтримка з боку міністра
фінансів Росії С. Вітте, який намагався впровадити в
життя економічну політику царизму шляхом залучення
позичкового капіталу [16, с. 31]. Політика російського
уряду в питанні залучення промислових іноземних
інвестицій передбачала регулярне звернення за
зовнішніми позиками на провідні світові біржі. Курс
на залучення прямих іноземних інвестицій в нафтову
галузь Азербайджану багато в чому був підтриманий
С. Ю. Вітте, який бачив в диверсифікованому залученні
іноземного капіталу засіб боротьби з монополізмом.
У цей період на одній з особливих нарад, де обгово
рювалася ситуація в нафтопромисловості, С. Ю. Вітте
заявляв: «Конкуренція наших нафтопродуктів на
всесвітньому ринку абсолютно немислима без залучення
іноземних і, особливо, англійських підприємців і їх
капіталів» [6, с. 327]. Не можна не звернути увагу
і на те, що російський уряд одночасно прагнув не
допустити до бакинських промислів найбільшу в світі
компанію «Стандарт Ойл», побоюючись, що американці
з прагнення встановити світову монополію будуть діяти
проти інтересів розвитку всього російського народного
господарства.
Щоб правильно зрозуміти причини великих успіхів
іноземного капіталу в азербайджанській нафтовій
промисловості на початку ХХ ст., варто розуміти
роль позитивного відношення царського уряду до
привізного капіталу. Прихильником цього був передусім
головнокомандуючий цивільною частиною на Кавказі
князь Голіцин. Високо оцінюючи значення іноземного
капіталу для промислового розвитку Кавказу, він
добився того, що тут на відміну від західної частини
Росії, де за законом від 14 березня 1887 р. іноземцям
заборонялась купівля нерухомості, було введене
особливе правило, що дозволяло купівлю її іноземцями.
Заперечуючи наявність потенційних можливостей
Російської імперії для розвитку своєї промисловості
власними силами, Голіцин в 1898 р. писав: «Кавказ
знаходиться в іншому положенні, і поки без іноземних
капіталів обходитися важко, особливо при малій
підприємливості тут з боку російських капіталістів ...
Будь–яке безумовне обмеження діяльності іноземних
підприємців на Кавказі було б рівносильне серйозній за
тримці в промисловому процвітанні країни» [19, с. 124].
В результаті подібної політики царської влади
імпорт іноземного капіталу в Азербайджан до початку
ХХ ст. прийняв дуже великі розміри. Величезні надхо
дження іноземного капіталу в нафтову промисловість
Азербайджану та крайня наполегливість іноземців,
що намагалися будь–якими методами та засобами
встановити свою монополію над виробництвом та
торгівлею абшеронською нафтою, породжували реальну
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насторогу у вітчизняних діячів, що мали близьке
відношення до нафтової справи.
Іноземний капітал, як позичковий, так і виробничий,
проникав в Баку декількома каналами: через системи
участі, тобто шляхом придбання цінних паперів
існуючих підприємств, через засновницьку діяльність,
тобто шляхом організації різноманітних акціонерних
товариств, шляхом надання довгострокових займів
і т.д. [3, с. 44]. Якщо говорити про історичну послідов
ність проникнення великого іноземного капіталу в
бакинську нафтову промисловість, то слід, перш за
все, вказати на німецький, потім французький, і на
кінець англійський капітал. Представником німецького
капіталу в бакинській нафтопромисловості зазвичай
називають шведського підданого Роберта Нобеля,
носієм французького капіталу був парижський банкір
Ротшильд, а представником англійського капіталу був
Джеймс Вішау. Слідом за вказаними промислово–
фінансовими магнатами Європи в Баку попрямували їх
родичі та близькі люди.
Р. Нобель з’явився в Баку раніше за інших іноземних
капіталістів. Для початку своєї великої підприємницької
кар’єри він купив в 1875 р. у «Тифліського товариства»
невеликий керосиновий завод і створив свою приватну
фірму. Однак дещо пізніше в 1879 р. Нобель внаслідок
недостачі засобів перетворив зазначену вище фірму
в акціонерну компанію, заснувавши так зване «Това
риство нафтового виробництва Бр. Нобель» [10, с. 51].
Варто зазначити, що в сучасних дослідженнях оцінка
нобелівської фірми як іноземної компанії в основному
відкидається і звертається увага на те, що на почат
ковому етапі основу нафтового підприємства братів
Нобель склали капітали, отримані сім’єю Нобель в
результаті підприємницької діяльності в Росії.
Товариство Нобелів з самого початку своєї діяль
ності прагнуло зосередити в своїх руках всі галузі
азербайджанської нафтової промисловості. Заради
забезпечення високих прибутків товариство Нобелів
в значній мірі сприяло розвитку техніки нафтової
справи та її модернізації. Основний капітал фірми,
засновниками якої стали Роберт, Людвіг і Альфред
Нобелі, а також П. А. Більдерлінг, Ф. А. Блюмберг,
Б. Ф. Вундерліх та ін., в перший рік існування склав
3 млн. руб. [15] Скупкою сирої нафти і нафтових
залишків фірма займалася протягом усього останнього
десятиліття XIX ст. Завдяки цим діям до кінця XIX ст.
Л. Нобель перетворився на справжнього «мазутного
короля» Росії.
В 80–х рр. ХІХ ст. починається приплив в Баку
французького капіталу, представником якого був
паризький банкір Ротшильд, що прибув в Баку через
10 років після Нобеля, тобто в 1883 р. [5]. Спочатку в
новій сфері капітал Ротшильдів виступав у фінансово–
кредитній формі, однак, у міру зміцнення зв’язків з
російськими комерційними колами і адміністративними
органами, згодом поступово перейшов до виробничої
діяльності.
Ротшильд зі всіх сил прагнув того, щоб шляхом
захоплення резервуарів, складів, транспортних засобів,
а також шляхом розповсюдження свого впливу на
ринках збуту добитися встановлення монополії на
нафтову торгівлю. Для розгортання своєї діяльності він,
перш за все, в 1883 р. придбав значну частину акцій
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«Бакинського нафтопромислового товариства», а потім
в 1885 р. придбав частину торгового підприємства
фірми «Батумського нафтопромислового і торгового
товариства» (БНІТО) [3, с. 51]. Обидва цих підприємства
були чисто російськими підприємствами.
Ротшильд не бажав йти шляхом надмірного роз
ширення власних промислів та заводів. Посиленню
позицій французького капіталу у азербайджанській
нафтопромисловості в чималому сприяв той кредит,
який Ротшильди відкрили ряду дрібних і середніх
бакинських підприємств, зобов’язавши останніх постав
ляти їм всю свою продукцію [11, с. 82]. Варто зазначити,
що з часом компанія Ротшильда, незважаючи на своє
статутне положення, що передбачало заняття лише
кредитно–позичковими операціями, все більше поши
рювала свою діяльність на інші галузі нафтової промис
ловості.
На 1893 р. участь іноземного капіталу в бакинській
нафтовій промисловості виражалася в сумі близько
10 млн. руб., а саме: французький капітал – 9,3 млн. руб.
(1,5 млн. руб. в акціях, 7,8 млн. руб. у формі кредиту
в
Каспійсько–Чорноморському
нафтопромисловому
і торговому товаристві), шведський – 0,5 млн. руб.
(частка Альфреда Нобеля) [15]. Таким чином, до 1893 р.
частка іноземного капіталу становила близько 16%
від суми вкладених в неї коштів. Основна ж частина
капіталів, спрямованих на розширення нафтової справи
в Азербайджані, була взята з самої ж нафтової промис
ловості шляхом капіталізації.
Зміцненню позицій іноземного капіталу в бакинській
нафтовій промисловості великою мірою сприяли
англійські капіталісти. Британський капітал з’явився
в Баку в 90–х рр. ХІХ ст., коли декілька фінансових
магнатів на чолі з Джеймсом Вішау заснували тут три
фірми. Три найсильніші групи англійських капіталістів,
займалися організацією нових акціонерних компаній і
закупівлею нафтових підприємств. Однією з цих груп
керував директор англійського банку Е. Губбард, двома
іншими – А. Стюарт і Ф. Лейп [8].
Характерно, що англійські капіталісти, купуючи
акції або майно азербайджанських і російських
нафтових підприємств і перетворюючи їх в свою
власність, майже не змінювали їх попередні назви, або ж
називали їх новими, але місцевими іменами, а колишніх
господарів залишали на старому місці управляти за
їх наказами у відповідних закладах. Так само загалом
вчиняли всі іноземні капіталісти. Все це практикувалося
іноземцями для того, щоб по можливості скористатися
тимипільгами, які надавались урядом вітчизняним
нафтопромисловцям. Саме через це десятки фірм,
зберігаючи свої колишні назви та показну самостійність,
на справді знаходились під повним впливом іноземних
капіталістів та управлялись відповідно до їх наказів.
Збільшення іноземних капіталовкладень в нафтову
галузь Азербайджану пояснюється як загальною
тенденцією до зростання закордонних інвестицій, що
спостерігається в світовому господарстві, так і високою
прибутковістю бакинської нафтопромисловості [21,
с. 137]. Іноземний капітал, який прийшов в нафтову
галузь, не тільки почав значно збільшувати ємкість
внутрішнього ринку, а й створював вигідні умови
залучення зовнішніх вкладень в інші сектори народного
господарства. Разом з тим, приплив іноземного капіталу
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в Баку, що постійно посилювався, викликав різке
невдоволення у місцевих ділових людей і підприємців.
Беручи до уваги все це, царський уряд був змушений
прийняти спеціальні закони для іноземців, про обме
ження їх прав на діяльність в області нафтової справи.
Проведене дослідження дозволяє зробити декілька
найважливіших висновків:
1) Аналізуючи процес становлення нафтової про
мисловості в Азербайджані, можна з впевненістю
говорити про те, що за короткий проміжок часу стався
надзвичайно потужний в історії світової економіки
підйом. З відміною відкупної системи завершився пере
хід від мануфактурної стадії до фабрично–заводського
виробництва. 70–ті рр. ХІХ ст. представляли собою вже
період інтенсивного розвитку нафтової промисловості,
еру приватного підприємництва.
2) Якщо на початковому етапі розвитку виробництва
в Баку нафтова промисловість майже повністю належала
вітчизняному для Російської імперії капіталу, то
незабаром після відміни відкупної системи вітчизняні
нафтопідприємці почали відчувати значні фінансові
труднощі. Необхідним було залучення в промисловість
великого капіталу.
3) Бакинська нафтопромисловість в останній чверті
ХІХ ст. була надзвичайно привабливою для вкладення
закордонних інвестицій та капіталу. Наявність в
Азербайджані величезних нафтових ресурсів, дешевої
робочої сили, прихильної заохочувальної політики
царського уряду, вигідних умов вкладення капіталу та
відсутність сильних конкурентів фактично гарантували
іноземним підприємцям отримання колосальних при
бутків.
4) Іноземний капітал, як позичковий, так і вироб
ничий, проникав в Баку декількома каналами: через
системи участі, через засновницьку діяльність, шляхом
надання довгострокових займів і т.д. Якщо говорити
про історичну послідовність проникнення великого
іноземного капіталу в бакинську нафтову промисловість,
то слід, перш за все, вказати на німецький, потім
французький, і на кінець англійський капітал.
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Уставы Министерства Народного Просвещения
России и Нахичеванское уездное училище:
возникновение и этапы развития
В связи со школьными реформами по начальному образованию,
происходящими во внутренних губерниях России, возникла необходимость
создания городских школ, отличающихся от прежних учебных заведений в
уездных центрах и больших городах по своему структурному содержанию.
Данные школы функционировали на основании особого Устава, утвержденного
31 мая 1872 года. Как и другие городские школы Азербайджана, Нахичеванская
городская школа была создана на базе действующего уездного училища.
Ключевые слова: Уставы, Нахичеванское уездное училище, школьные
реформы.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Системная образовательная политика Царской Рос
сии в Закавказье, непосредственно связано с созданием
на данной территории определенной сети уездных
училищ, как образовательные учреждения. Власти,
создавая в Закавказье такие образовательные учреж
дения, основывались на пример уездных училищ,
предусмотренная в Уставе Министерства Народного
Просвещения России в 1804–м году, как начальная обра
зовательная ступень. Идея создания в регионе уездных
училищ, принадлежит военному губернатору Закавказья,
генерал–адъютанту Николаю Мартемьяновичу Сипягину.
Он выдвинул идею открытия в ряде уездных центрах
Грузии и Азербайджана (Дистанция Газах, Нуха, Шуша,
Баку, Губа, Тифлис, Гори, Сигнах, Кутаиси) училищ,
и поднял перед министром Народного Просвещения
России адмиралом Шишковым данный вопрос [1, с. 62].
Идеи Н. М. Сипягина в сфере просвещения стали
воплощаться в жизнь после его кончины. 2 августа
1829 года Министерством Народного Просвещения
России был утвержден первый устав Закавказских
училищ. Данный устав заложил основу нового этапа в
истории развития образования в данном регионе. По
словам академика Гусейна Ахмедова, «История системы
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народного просвещения в Азербайджане связано с
данным уставом. Так как, до этого в Азербайджане
не было ни устава просвещения, ни общей системы
народного просвещения, ни определенного бюджета и
ни соответствующего органа» [2, с. 64].
Согласно уставу, на территории Азербайджана
уездные училища должны были открыться в городах
Шуша, Гянджа, Шемахи, Баку, Нахичевань, Ордубад,
Губа и дистанции Газах. Однако за период действия
устава до 1835 года, только четыре уездных училищ
на территории Азербайджана смогли осуществить
свою деятельность – Шуша (1830), Нуха (1831), Баку
(1832) и Гянджа (1834). Другие уездные училища по
различным причинам, в частности из–за корыстных
целей высокопоставленных чиновников были отложены.
В документах, причинами неосуществления данной идеи
в Нахичевани, указывалось отсутствие специализи
рованного педагога, знающего азербайджанский язык и
шариатские учения.
Однако, исследования в связи с данной темой пока
зывают, что усилия, связанные с открытием Нахичеванс
кого уездного училища продолжались и в 1829–м году,
в год объявления устава, а также и в последующие
годы. В одном из документов 25 апреля 1829 года о
населениях ханства Нахичевань, и захваченных как
территории Северного Азербайджана ханства Иреван,
говорится: «Для сближения населения ханств Нахи
чевань и Иреван к нашим (подразумевается Российское
государство – В. Р.) обычаям и просвещению, считается
необходимостью скорейшего создания училищ в Иреване
на 100, в Нахичеване – 50, Ордубаде – 50, Кульпе –
50 учеников» [1, с. 66]. В этих училищах, как и было
указано в проекте М. Н. Сипягина, в связи с уездными
училищами, считалось необходимым создание курсов по
сельскому хозяйству и садоводству.
В некоторых документах указано, что Нахиче
ванскому уездному училищу министерством финансов
России на 1830–й год выделено 3.800 рублей серебром.
Однако многочисленные переписки и усилия не дали
положительных результатов. Однако в предписание
барона Розена директору Закавказских училищ указы
ваются причины невозможности уездных училищ:
«Предписание барона Розена директору Закавказских
училищ от 13–го сентября 1834 года, №5255. Вследст
вие рапорта вашего от 13–го прошлого июня, №596,
разрешаю вам из остальных 8–ми уездных училищ,
предположенных к учреждению в Дербент, Нахиче
вани, Шемахе и Кубе, в Кульпе–же, Джелал–оглу,
Ордубад и Казахской дистанции оных не открывать
по невозможности в сих местах отыскать для училище
каких–либо помещений, а еще более из–за малонасе
ленности сих мест, о чем объяснено мною и в проекте
о преобразования учебной части в здешнем крае» [3,
с. 99].
12 мая 1835 года был объявлен новый устав
Закавказских училищ. Хотя устав и не очень отличался
от правил Закавказских училищ 1829 года, однако
признаки новшества в структурном содержании образо
вания были существенными. Прежде всего, двуклассные
уездные училища, включая и те, которые действовали
в Закавказском регионе, превратились в трехклассные
уездные училища. В данном документе считалось
необходимым создание на территории Азербайджана
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уездных училищ в городах Шемаха, Нахичевань, Губа,
Газахской дистанции и (с отложением Ордубадского
уездного училища) и Ленкорань.
В училищах должны были проводиться следующие
занятия: 1) шариатские законы; 2) грамматика русского
языка; 3) география; 4) история; 5) математика и
геометрия; 6) чистописание, черчение и рисование;
7) местные языки.
В уездных школах были 3 штата научно–пред
метных педагогов. Весь образовательный процесс
должен был распределиться между тремя научно–
предметными педагогами в нижеследующем порядке.
Один из педагогов должен был преподавать двум
старшеклассникам русский язык, географию, историю,
другой педагог математику, чистописание, рисование,
а третий педагог в начальном классе (первый класс)
чтение и письменность русского языка, а также первые
четыре правила по вычислению.
В уставе также было уделено особое место
обучению азербайджанского языка, как к одному из
местных языков. Здесь указывалось, что учитывая
местные религиозные, вероисповедальные, а также
языковые различия, в Тифлисе утверждаются три штата
(один шариатский педагог и педагог азербайджанского
языка), Мингирелы (педагог только по грузинскому
языку и христианскому вероисповеданию) и в Газахс
кой дистанции один штат (только шариатский педагог
и педагог азербайджанского языка), а в других
уездных училищах штаты преподавателей двух рели
гиозных законов (исламский шариат, православную
веру) и преподающие местные языки. Обучение
азербайджанского языка и шариатских законов в данном
уставе предусматривалось в уездных училищах городов
Гянджа, Шуша, Нуха, Шемаха, Губа, Баку, Дербент,
Иреван, Ленкорань, Ахалцихе. Обучение в старших
классах предусматривалось на русском языке. При
необходимости в младших подготовительных классах,
разрешалось проведение русского языка посредством
местного языка.
Первое училище, который должен был функцио
нировать на территории Азербайджана на основании
данного устава, был создан в городе Нахичевань.
Официальное открытие училища состоялось 15 марта
1837 года. Нахичеванское уездное училище было
открыто «по инициативе и покровительством сына
Эксан–хана Исмаила и Кялбалы–хана в их личном доме
(в нынешнем доме музее Джамшида Нахичеванского)»
[4]. Здание было представлено училище бесплатно на
12 лет. Во время исследования нами периодических
изданий, становится ясно, что в последующие годы
арендная плата здания уездного училища в год
составляла 500 манат. Данный факт был отражен в
очерке С. П. Зелинского под названием «Три магала:
Нахичеванский, Ордубадский и Даралагезский. Геогр.–
статист. и сельско–хозяйственное описание», долгое
время работающего педагогом в Иреванской гимназии
[5, с. 258].
Кстати, хотелось бы особо подчеркнуть такую
деталь, что в фундаментальных исследованиях акаде
мика Гусейна Ахмедова под названием «Азербай
джанская школа ХIХ века» и во многих его исследо
ваниях, связанных с данной проблемой указывается, что
сыновья Эксан–хана капитан Исмаил хан и прапорщик
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Кялбали–хан ежегодно в пользу Нахичеванского
уездного училища жертвовали 200 рублей серебром.
Проведенные в свое время исследования в Центральном
Государственном Историческом Архиве Армянской
Республики наряду с тем, что еще раз подтвердили
эти факты, также внесли ясность на привлекающее
внимание другой по значимости важный вопрос. Из
исследованных архивных документов становится ясно,
что пожертвования Исмаил ханом и Кялбали–ханом
200 рублей серебром, предусматривались не только
для Нахичеванского уездного училища. Они также
считали важным пожертвование для улучшения учебно–
материальной базы Иреванского уездного училища, и
своим письмом согласия, выражающим их желание,
несколько раз обращались в Кавказский Учебный Округ.
В ЦГИА Армянской Республики храниться не
сколько документов о пожертвовании Исмаил ханом и
Кялбали–ханом денег в пользу Иреванского уездного
училища (45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 и т.д.). Данные
документы ясно и четко указывают по пожертвование
в пользу Иреванского уездного училища. Документы
относятся к 1851–1868 годам. Представляем два из этих
документа:
Первый документ:
«О переводе ежегодно жертвуемых наследниками
покойного Генерал–майора Эксан–хана штабс капитана
Исмаил ханом и братом его Кялбали–ханом по 200 руб
лей сер. из Нахичеванского учебного училища в таковы
оне Эриванское.
27января 1853 – 27 декабря 1853, 7 лист
Инспектора казенных училищ управляющего
Шемахино–Дербентского диреция училище
№134 23 января 1853 года. Тифлис
Эриванский уездное училищу г. Попечитель КУО,
предписанием, от января, за №140, уведомил меня,
что сыновья покойного Генерал майора Эксан хана,
Штабс капитан Исмаил хан и прапорщик Кялбали–
хан, въб(д)ытностьсвого ноября месяца 1852 года в
Тифлисе, в поданном Его Превосходительству отзве
изъявили желание назначенные ими в пожертвова_
ние для Нахичеванского уездное училища ежегодно
200 руб. сер. пожертвовать, в место сего, в пользу
Эриванского уездного училища, до окончания положен
ного ими срока. При чем Его Превосходство изволили
присовокупить, что Г. Наместника Кавказский, вследст
вие последовавшего по сему предмету представления,
уведомил Его Превосходство, что со стороны Его
Светлости нем препятствий к дозволении сыновьям
покойного Генерал Майора Эксан хана жертвовать
по 200 руб. в год, согласно их желанию вместе Нахи
чеванскго в пользу Эриванского уездного училища.
О таковом предписание Его Превосходство, пред
писывало училища для надлежащего сведения и руко
водства» [6, с. 1–2].
Из этих документов видно, что первые шаги в
связи с организацией в регионе просветительских и
культурных школ, связано именно с именем сыновей
Эксан–хана. Известно, что захваченные в тот период
наши земли царские чиновники управляли на свое
усмотрение, с целью достижения «забывчивости»
местного населения этих территорий, принимались
ряда мер. Эксан–хан и его сыновья наверняка знали,
что единственный путь создания и укрепления
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чувства патриотизма связано именно с образованием и
просвещением. Они знали, что в регионах нужно прово
дить работы по благоустройству, улучшать жилищно–
бытовые условия народа, распространять среди масс
новые взгляды, освободиться от старого мышления.
Особые усилия Нахичеванских ханов с целью
распространения просвещения и образования в
регионе, непосредственно связано с родным городом
Нахичевань. В статье под названием «Cтатистическое
описание Нахичеванской провинции» говориться,
что среди населения города с каждым днем растет
влечение к изучению русского языка и новым
школам. В документе это особо подчеркивается,
где говориться, что городское население стремиться
выучить русский язык. В данной статье мы далее
видим: Booбще все жители усердно желают и даже
просят местное Начальства об учреждений в городе
Русского училища, где преподавали бы для их детей,
как Русский язык, так и первоначальный познания,
необходимыя въобщежитии. Пословамъ управлющаго
Нахичеванскою Провинциею Эксанъ Xана, въ такое
училище сбралосъ бы съ города и съ ближныхъ къ
оному селений до 200 учениковъ» [7, с. 41–42].
Суть образования, число, национальный и религиоз
ный состав учеников и другие качества также были
приспособлены к политике империи, подчинены
законам, целям и интересам колониальной политике.
Суть образования в уездных училищах, т.е. учебные
предметы, отраженные в учебном плане, указывались в
правилах устава, предусмотренных для определенного
периода. В каждом уставе Кавказских училищ, четко
определялись предметы, которые должны были
обучаться в здешних государственных училищах.
Николай I создал на Кавказе отличительную от
всероссийской
системы
губернского
управления,
специфическую форму управления далекой от нацио
нализма, форму наместничества. Наместничество, с
целью скорейшего решения Кавказской проблемы,
централизовав в регионе имперскую исполнительную
власть, представлял одному лицу – наместнику,
широкие полномочия, и ему подчинялись большинство
административно–территориальных единиц. Первым
наместником Кавказа стал легендарный герой Бородино
и Краона, государственный чиновник, имеющий опыт
управления в качестве Новороссийского и Бессарабского
губернатора М. С. Воронцов. Еще в молодые годы
служил поручиком на Кавказе и Закавказье, в составе
русской армии, за проявленный героизм и военные
навыки, был награжден почетными орденами.
М. С. Воронцов предпочитал управление Кавказом
в соответствие с местными условиями. Он считал,
что ответ на вопрос, что о нас думают мусульмане, и
как они относятся к нам, напрямую зависит от уровня
нашего (русских) отношения к их вероисповеданию.
М. С. Воронцов исходя из этой точки зрения, поднял
перед центральной властью вопрос, с инициативой
создания для местного населения мусульманских школ.
Первые мусульманские школы были открыты в Тифлисе.
В связи с процессами, происходящими в стране,
стало необходимым проведение новшеств и изменений
уездных училищ в высших административных и
просветительных кругах, в целом в структурном
содержании Закавказских образовательных заведений. В
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первой статье Устава Закавказских школ от 18 декабря
1848 года, торжественно отмечалось, что в Закавказье,
в Ставропольской губернии, в целом на Кавказе
создается особый учебный округ: «Учебныя заведения
Минстерства Народнаго Просвещения, находяцияся
вь Закавказскомь край, Ставрополь губернии и вобще
на Кавказь, образують особый учебный округе, подь
названием Кавказского» [8, с. 96].
Хотя в уставе и предусматривалось включение
Елисаветпольского (Гянджа), Иреванского и Нахиче
ванского уездного училища в Тифлискую дирекцию,
однако отмечалось, что до периода создания в
Закавказской стране мусульманских школ, эти школы
входили в Шемаха–Дербентскую дирекцию [8, с. 97].
Таким образом, Шемаха–Дербентская дирекция, наряду
с уездными училищами Шемаха, Нуха, Дербент, Губа,
Баку, Ленкорань, Шуша, охватывая училища Гянджи,
Иревана и Нахичевани, в целом объединяла все
действующие училища на территории Азербайджана.
В 100–й статье документа говорилось, что местными
языками считаются: в уездных училищах губерний
Тифлиса и Кутаиси, грузинский язык, в других уездах
Закавказской страны и Ставропольской губернии,
азербайджанский язык [8, с. 107]. В целом в тех
школах, где учились мусульманские дети, считалось
необходимым выделение штата педагогов, преподающих
исламский шариат и азербайджанский язык.
Устав принятый 29 октября 1853 года о деятель
ности Кавказских школ, привлекает внимание мно
жественными свойствами для Нахичеванского региона,
в целом для Азербайджанского школьного образования.
Прежде всего, дали свои плоды усилия Ордубадского
населения, долгое время желающие открытия в
городе русской государственной школы. Двуклассная
Ордубадская начальная школа, начала свое функциони
рование в 1854–м году, именно на основании данного
Устава.
После того как князь А. И. Барятинский был
назначен наместником (1856–1862 годы), Кавказский
учебный округ был упразднен. Согласно Уставу «Об
управление на Кавказе учебной частью» от 2 июля
1860 года, все учебные заведения в регионе были пере
даны местным управлениям (начальникам губерний
и областей). Согласно этой позиции, ввиду того,
что местные органы управления более лучше были
осведомлены проблемами в сфере образования, то
и управление учебными заведениями должно было
поручиться именно им. Однако учебно–управленческие
реформы А. И. Барятинского, т.е. поручение ряда
прав и обязанностей центрального органа местным
управленческим органам, повышение их полномочий в
данной сфере, не оправдали себя на практике.
Сменивший князя А. И. Барятинского Великий
князь Михаил Николаевич предпочел восстановить
прежнее единое управление и в 1864–м году учредил
должность Главного инспектора Кавказского и Закав
казского учебных заведений. Данный шаг повысил
роль наместничества в организации учебных работ
в регионе. К тому же завершение войны на Кавказе и
развитие экономически–гражданских вопросов, стало
причиной относительного подъема также в сфере
образования в рамках внутренней политики российс
кого государства.
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Устав о Кавказских школах от 25 июня 1867 года,
определил, как бы сказать сближение политики обра
зования региона к общероссийскому образованию.
Согласно Уставу, учебные заведения, функциони
рующие на Кавказе и в Закавказье делились на
5 школьных дирекций (Тифлис, Ставрополь, Кубань,
Кутаиси) и одну школьную инспекцию (Иреван).
Иреванская инспекция состояла из Иреванской клас
сической прогимназии, Нахичеванского уездного
училища и Ордубадской двуклассной начальной
школы. В Иреванской классической прогимназии,
вместо двух древних языков (латинский и греческий
языки), считающихся важными для преподавания в
учебных заведениях такого типа, предусматривалось
преподавание всего лишь одного древнего языка. Во
всем Кавказе в Пятигорской и Иреванской классических
прогимназиях преподавался только один древний
язык – Латинский язык. Ввиду того, что Нахичеванская
прогимназия находилась рядом, и здесь в качестве
иностранного языка преподавался латинский язык. В
Уставе указывалось, что по согласию родителей русские
ученики могли учить один из местных языков. В уставе
отдельно отмечалось, что в Иреванской прогимназии,
в Нахичеванском уездном училище, в Ордубадской
начальной школе и Елисаветпольском (Гянджинском)
уездном училище летние каникулы продолжались с
15 июня по 15 сентября, а зимние каникулы с 24 по
28 декабря.
Согласно уставу, уездные училища могли состоять
из трех классов – двух основных и подготовительного
класса. Педагогический состав определялся в ниже
следующем порядке: Штатный смотритель, педагоги
духовенства (в зависимости от национального
состава населения один или несколько педагогов),
два научно–предметных педагога, один педагог
начального класса, а также Почетный смотритель от
всех слоев общества, добровольно и по собствен
ному желанию ежегодно жертвующий в пользу школы
500 рублей.
Отметим, что в связи со школьными реформами
по начальному образованию, происходящими во внут
ренних губерниях России, возникла необходимость
создания городских школ, отличающихся от прежних
учебных заведений в уездных центрах и больших
городах по своему структурному содержанию. Данные
школы функционировали на основании особого Устава,
утвержденного 31 мая 1872 года. Как и другие городс
кие школы Азербайджана, Нахичеванская городская
школа была создана на базе действующего уездного
училища.
Уставные правила об учебной части на Кавказе
и в Закавказье завершились Уставом 1867 года.
Эти правила, относящиеся к учебным заведениям в
регионе, стали последним нормативным документом.
Деятельность российских государственных школ в
Азербайджане, и в целом на Кавказе, осуществлялись
посредством уставов о Кавказских школах 1829, 1835,
1848, 1853, 1863 и 1867 годах. Из данных уставов,
уставом 1835 года официально утверждено начало
деятельности Нахичеванского уездного училища, а
уставом 1853 года, начало деятельности Ордубадской
начальной школы. Несмотря на то, что в Нахичеванском
уездном училище, как и в других уездных училищах,
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обучение проводилось на русском языке, данное
учебное заведение значительно повлияло на развитие
просвещения, на распространение нового прозападного
мышления в регионе.
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of development
In connection with the school reforms on primary education, taking place
in the internal provinces of Russia, there was a need to create urban schools that
differ from the former educational institutions in the uyezd centers and large cities
in terms of their structural content. These schools functioned on the basis of a
special charter approved on May 31, 1872. Like other city schools in Azerbaijan,
the Nakhichevan city school was established on the basis of the acting district
school.
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Статути Міністерства Народної Освіти Росії
і Нахічеванське повітове училище: виникнення
і етапи розвитку
У зв’язку зі шкільними реформами з початкової освіти, що відбуваються
у внутрішніх губерніях Росії, виникла необхідність створення міських шкіл,
що відрізняються від колишніх навчальних закладів в повітових центрах і
великих містах по своєму структурному змістом. Дані школи функціонували на
підставі особливого Статуту, затвердженого 31 травня 1872 року. Як і інші
міські школи Азербайджану, Нахічеванська міська школа була створена на базі
діючого повітового училища.
Ключові слова: Статути, Нахічеванське повітове училище, шкільні
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Освещение движения Хуррамитов
в российской историографии XIX века
Движение Хуррамитов, направленное против Арабского халифата и
получившее более широкое распространение в Азербайджане в начале IX века,
впервые привлекло внимание российских историков ещё во второй половине
XIX столетия. Арабоязычные, персоязычные и армяноязычные источники,
переведённые на русский язык и изданные Императорской Академией царской
России, вызвали огромный интерес к сведениям, связанным со многими
историческими событиями
Ключевые слова: Хуррамиты, Бабек, династия Аббасидов, Афшин, халиф
Мамун, халиф Мотасим, халиф Мехди, Азербайджан, крепость Базз, император
Феофил, Теофоб (Феофоб), Сахл ибн Сунбад, ал–Муганна.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Движение Хуррамитов, направленное против Арабс
кого халифата и получившее более широкое распрост
ранение в Азербайджане в начале IX века, впервые
привлекло внимание российских историков ещё
во второй половине XIX столетия. Арабоязычные,
персоязычные и армяноязычные источники, пере
ведённые на русский язык и изданные Императорской
Академией царской России, вызвали огромный
интерес к сведениям, связанным со многими исто
рическими событиями, в том числе с движением
Хуррамитов, разгоревшимся против арабской окку
пации. Безусловно, в усилении этого интереса
определённую роль сыграли письменные источники,
возникшие в период существования православной
Византийской империи: Российские исследователи,
действующие в рамках религиозно–сектантских инте
ресов православной России, обнаружили в этих источ
никах огромное количество сведений, связанных с
движением Хуррамитов. Одновременно некоторые
соображения видного азербайджанского мыслителя
и историка Аббасгули Ага Бакиханова (1794–1846)
и востоковеда Мирзы Казем–бека (1802–1870) сы
грали огромную роль в формировании первичных
представлений о движении Хуррамитов в российской
исторической науке. В 1841 г. А. А. Бакиханов написал
на персидском языке сочинение «Гюлистани–Ирам»
(«Райский цветник»), в 1844 г. перевёл с помощью
Василия Кузьмина этот труд на русский язык под
названием «История восточной части Кавказа» [2],
определённые соображения о движении Хуррамитов, о
Бабеке имеются также в исследованиях Мирзы Казем–
бека [8].
Наряду с вышеуказанными факторами следует
отметить, что книгу В. А. Абазы «История Армении»,
изданную в 1888 г. в Санкт–Петербурге [5], можно
считать первым исследовательским трудом в российской
исторической науке, в котором освещается и движение
Хуррамитов. Автор этого труда отмечал, что в период
правления Аббасидов род Багратуни завоевал уважение
и доверие халифа, называл Бабека, поднявшего
восстание против Арабского халифата и руководившего
им «персиянином Бабаном». В. А. Абаза также отмечал,
что Заал (Сахл ибн Сунбад) из рода Багратуни взял в
плен Бабека, доставил в столицу халифата – Багдад и
сдал его халифу [5, с. 70].
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Один из известных российских византистов –
Фёдор Успенский издал в 1891 г. труд «Очерки по
истории Византийской образованности» [10], в котором
проанализировал политические события происходившие
во дворе византийского императора Феофила. В
«Очерках» Ф. Успенского имеются интересные сведения,
связанные с Насиром (Теофобом или Феофобом),
который был руководителем Хамаданских Хуррамитов,
переселился после 833 г. в Византию, жил во дворце
Византийского императора [10, с. 59]. Ф. И. Успенский,
анализируя генеалогию Теофоба, отмечал, что благодаря
своим полководческим способностям, глубоким зна
ниям, Теофоб завоевал глубокое уважение не только
своих сторонников в столице Византийской империи
(Константинополе), но и в провинциях империи,
а также соотечественников, прибывших из разных
мест Ирана. А это обстоятельство привело к тому,
что императрица Теодора, некоторые представители
придворной знати стали относиться к нему с
завистью и ревностью. Ф. И. Успенский, опираясь на
сведения византийских авторов, писал, что в центре
внутридворцовых интриг и авантюр, происходивших
во дворце византийских императоров, стояла борьба
между иранскими и армянскими элементами и первым
поводом для наступления официальных кругов Византии
стало то, что Теофоб объявил себя в военном лагере
«императором». Византийский император был уверен в
верности Теофоба и сначала не придал этому событию
особого значения. Однако перед смертью императора,
враги Теофоба ещё раз напомнили Феофилу об этом
событии [10, с. 59–60]. Для утверждения достоверности
сведений следует только напомнить, что армяне
враждебно относились к Хуррамитам. Ф. И. Успенский
отметил, что Теофоб был убит по распоряжению
византийского императора, в результате заранее запла
нированного во дворце покушения.
Многотомный труд «История Ислама» российского
востоковеда немецкого происхождения Августа Мюл
лера занимает важное место в числе трудов, посвящён
ных истории халифата [9]. Первый том вышеупомя
нутого труда А. Мюллера был издан в 1895 г. В этом
томе содержатся интересные многочисленные сведения
о движении Хуррамитов с 740 года до середины IX сто
летия. А. Мюллер представил одного из самых извест
ных руководителей движения Хуррамитов, главарей
самого восстания против Омейядов Абу Муслима
Хорасани. Автор этого научного труда отметил,
что «Абу Муслим Хорасани был одним из главных
полководцев Хашимидов, его этническое происхождение
неизвестно, однако имеется предположение о том, что
Абу Муслим Хорасани имел иранское происхождение,
25 рамазана 129 года хиджри (9 июня 747 г.) он вместе
с Абу Саламой в посёлке Сафизандж вблизи столицы
Хорасана – города Марв под лозунгом «К священной
книге Аллаха и к Ахли–Бейту Пророка!», против белого
знамени Омейядов поднял чёрное знамя восстания, и в
течение короткого времени под знаменем восставших
сосредоточилось бесчисленное количество угнетённых
Арабов Йемена и шиитов Фарса» [9, с. 137]. А. Мюллер
отметил что «второй халиф Аббасидской династии
Абу Джафар аль–Мансур пришёл к власти благодаря
поддержке и деятельности Абу Муслима Хорасани,
однако вскоре новый халиф разработал план для
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уничтожения своего недавнего благодетеля, под видом
доброй воли, торжественного приёма он пригласил
его в Куфу и на этом приёме 24 шабана 137 г. хиджри
Абу Муслим был изрезан на куски» [9, с. 146–147].
Однако автор труда не упомянул Хуррамитов в качестве
основных сил в движении Абу Муслима Хорасани.
А. Мюллер затронул алевидские восстания, вспых
нувшие в разных местах халифата на протяжении
первого столетия власти династии Аббасидов. Он
отмечал, что «эти восстания временами распростра
нялись до Мекки, Медины, Хиджазского региона,
Басры и Кузестана, шиитское население прикас
пийского горного региона Дейлем, состоящее из
зейдитов, часто беспокоила халифов – Мансура, Мехди
и Харун ар–Рашида, религиозно–идеологические взгля
ды алевидов постепенно укреплялись элементами
зороастризма, присущего прежней Иранской эпохе, в
горных регионах Азербайджана собирались защит
ники древнего учения Зороастра (Зардушта) и они
ждали благоприятного момента для возрождения» [9,
с. 181–182]. Эти соображения А. Мюллера полностью
совпадали со сведениями ат–Табари, Низамальмюлька
и других средневековых авторов об активном
участии большинства населения Дейлема в движении
Хуррамитов [1; 11].
В труде А. Мюллера говорится о «поднятии
знамени восстания некоего «Сунбаза» (Сунбада) против
Аббасидов вблизи Нишапура, в Хорасанском регионе,
о скоплении большого количества восставших вокруг
него под лозунгом «мести за убийство Абу Муслима»,
о захвате Рея восставшими, о движении восставших в
направлении Мидии [9, с. 183] и наконец, об убийстве
предводителя восстания в кровопролитном сражении
вблизи Хамадана», далее отмечается, что «в воззрениях
сторонников Абу Муслима Хорасани встречаются
такие основные религиозно–идеологические элементы
радикального шиизма, как «таджалла» («явление»,
«появление» – Дж. Б.) и «танасух» («переселение
духов» – Дж. Б.), «после подавления этого восстания –
в 767 г. один перс по имени «Устазсыз» поднял вблизи
Герата новое восстание, объявил себя «пророком»,
вокруг него скопилось более 300 тысяч восставших
и это восстание было подавлено в 768 г. Насимом ибн
Хузейма с огромным трудом» [9, с. 184]. А. Мюллер
отмечал, что в 778 г. один перс по имени «Ата» (или
«Эта»), бывший ранее секретарём Абу Муслима
Хорасани, поднял в Мерве восстание против власти
династии Аббасидов и объявил своим сторонникам, что
он, как и Абу Муслим, обладает божественным даром
«таджалла», поэтому этот человек для скрытия своего
благородного лица «от грешной массы» постоянно
носил золотистую вуаль (нигаб), по этой причине народ
называл его «ал–Муганна». Этот человек жил на берегу
реки Оксус (Аму–Дарья), вблизи Каша была крепость
Сэнэм, ал–Муганна разгромил войска нескольких
полководцев халифа Мехди и только в 780 г. полководцу
халифа Саиду ал–Хариши удалось справиться с этим
«знаменитым и достойным пророком», войска ал–
Муганны были постепенно оттеснены в сторону
крепости Сэнэм, восставшие оказались в безвыходном
положении, поэтому ал–Муганна, его жёны и
сторонники приняли яд, в последний момент сожгли
крепость и погибли в пылающем огне» [9, с. 185].
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А. Мюллер считал, что «основными причинами
ярости восстания ал–Муганны были беспощадные
гонения Аббасидского халифа против сторонников
различных религиозных сект и течений, объявление
всех сторонников религиозных воззрений не соответст
вующих официальной религии халифата «зиндиками»
(безбожниками), «преступниками» и казнь этих
«преступников» [9, с. 186]. Ценной особенностью труда
А. Мюллера можно считать то, что автор включил в
свою книгу также сведения большинства исследователей
движения Хуррамитов о восстаниях, предшествовавших
этому событию.
А. Мюллер оценивал деятельность Хуррамитов как
«восстание коммунистического направления мазда
китов» и отмечал, что «массовые восстания маздакитов
в Азербайджане и в прикаспийских областях были
направлены против религии династии Аббасидов»,
«после многочисленных и кратковременных восстаний,
наконец, в 808 г. в Азербайджане началось неотразимое
восстание маздакитского характера» [9, с. 185–186].
Ещё одним интересным моментом в труде А. Мюллера
является то, что автор отмечал: «Мать Аббасидского
халифа Мамуна была персиянкой, поэтому персы
крепко–накрепко держались за ним и всячески поддер
живали его» [9, с. 194].
Автор также утверждал, что Бабек ал–Хуррами
поднявший и возглавивший в округе Базз в 816 г.
(в годы правления халифа Мамуна) восстание, был
персом» [9, с. 195]. Это примечание А. Мюллера
противоречит его вышеупомянутому примечанию.
Вообще, А. Мюллер представил Бабека и других
повстанческих руководителей, поднявших восста
ние против власти династии Аббасидов, как «персов»
и это обстоятельство вызывает споры, приводит
нас к такому выводу, что он не имел достаточную
информацию об этническом составе населения Азербай
джана, Ирана, Хорасана, Средней (Центральной) Азии в
VIII–IX вв.
Вызывают споры также мысли А. Мюллера о
«коммунистическом характере восстания Бабека»,
вызвавшего огромное волнение даже в центре Арабс
кого халифата, о «поощрении Бабеком общественной
собственности, общности женщин» [9, с. 195–196].
А. Мюллер, ссылаясь на сведения арабоязычного автора
XII–XIII вв. Якута аль–Хамави (который опирался на
сведения арабоязычных авторов IX–X вв. – Дж. Б.),
отмечал, что Хуррамиты приняли название от названия
местности (топонима) «Хуррам», находящейся вблизи
Ардебиля [9, с. 196]. Он критически относился к
предположению Г. Флюгеля о том, что название Хурра
митов связано с персидским словом «хуррам» (весёлый).
А. Мюллер оценивал эту мысль Г. Флюгеля как «плод
фантазии школьника» [9, с. 196].
А. Мюллер, затронувший политику халифа Мамуна
в отношении Византии, отмечал, что в начале
30–х гг. IX века «Византийской империей управлял
энергичный Феофил, несмотря на ежегодные походы
полководцев халифа Мамуна, император поддерживал
искренние и тёплые отношения с Бабеком Хуррамитом,
расширившим свою власть от западной Мидии до
«Восточной Армении» (западного Азербайджана,
т.е. исторической Албании – Дж. Б.), даже один из
полководцев Бабека прибыл в Византию, прославился
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там под именем «Феофоб» (Теофоб), участвовал в
походах императора против Аббасидов, войска халифа
Мамуна, направленные в Базз подавить восстание
Бабека, одно за другим потерпели поражение, и все
попытки халифа привели его к неудачам» [9, с. 199].
А. Мюллер особо отмечал, что новый халиф Мотасим
с целью подготовки и претворения в жизнь более
организованного похода против Хуррамитов, сильно
беспокоивших центральную политическую власть,
«реорганизовал систему связи (ал–барид) государства,
сумел подавить движение Бабека, ради личных
политических интересов уничтожил Гейдара ибн Кавуса
из Усрушаны, известного под прозвищем «Афшин»
и добившегося успехов в ходе войн с Византией» [9,
с. 215].
А. Мюллер отмечал, что «восстания Хуррамитов в
Азербайджане начались ещё в годы правления халифа
Харуна ар–Рашида, а в период правления халифа
Мамуна, Бабек придал этому движению новую силу, в
результате чего в течение короткого времени восстало
всё население Азербайджана и вскоре все области
соседней Мидии и «Армении», территории до Мосула
и (западного) Хамадана были подчинены власти этого
повстанца». А. Мюллер далее в хронологической
последовательности упомянул, что «в 827 г. полководец
Аббасидского халифа Мухаммед ибн Хумейд сумел
подавить восстание в Мосуле, однако через полтора
года – в 829 г. был убит в кровопролитном сражении
против войска Бабека, Хуррамиты и примкнувшие к ним
исфаханцы в 833 г. вблизи Хамадана впервые потерпели
поражение от войска аббасидского полководца Исхака
ибн Ибрагима, в 835 г. халиф поручил подавить
движение Хуррамитов тюркским войскам которыми
руководили Афшин и Буга, в 836 г. Афшин хитростью
уничтожил одного из видных генералов Бабека –
Тархана, в 222 г. Хиджри (837 г.) «орлиное гнездо,
основной бастион восставших коммунистов» – крепость
Базз пала в результате многочисленных хитростей и
больших затруднений, в том же году был схвачен и
Бабек, его доставили в столицу халифата и казнили
пытками» [9, с. 237–238]. Интересно, что выражение
«орлиное гнездо», использованное в связи с крепостью
Базз, связано А. Мюллером со значением названия
главного бастиона исмаилитов – представителей
радикального шиизма в период правления Шейха
Хасана Саббаха – крепости «Аламут», которую
Хамдуллах Газвини (1281–1350) назвал «орлиным
гнездом» [3, с. 139]. Наряду со всеми положительными
и отрицательными чертами, труд «История Ислама»
А. Мюллера способствовал формированию первичной
информационной базы о движении Хуррамитов в евро
пейской и российской исторической науке в XIX сто
летии.
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Lighting of the motion of Hurramits in the Russian historiography
of the XIX century
The Khurramit movement, directed against the Arab caliphate and widespread in
Azerbaijan at the beginning of the 9th century, for the first time attracted the attention
of Russian historians in the second half of the nineteenth century. Arabic-speaking,
Persian and Armenian-language sources translated into Russian and published by the
Imperial Academy of Tsarist Russia, caused great interest in information associated
with many historical events
Keywords: Khurramit, Babek, Abbasid dynasty, Afshin, Caliph Mamun, Caliph
Motasim, Caliph Mehdi, Azerbaijan, fortress Buzz, Emperor Theophilus, Theophobos
(Theophobus), Sahl ibn Sunbad, al–Muganna.
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Освітлення руху Хуррамітов в російській історіографії
XIX століття
Рух Хуррамітов, спрямоване проти Арабського халіфату і отримало
більш широке поширення в Азербайджані на початку IX століття,
вперше привернуло увагу російських істориків ще в другій половині XIX
століття. Арабомовні, персомовні і армяноязичних джерела, перекладені на
російську мову і видані Імператорської Академією царської Росії, викликали
величезний інтерес до відомостей, пов’язаних з багатьма історичними
подіями.
Ключові слова: Хурраміти, Бабек, династія Аббасидів, Афшин, халіф
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Передача Эривана армянам
и процесс создания в этом регионе
армянского государства
Исследуется процесс передачи армянам Эриванской области и создании в
этом регионе армянского государства. Вопросы дискриминации абориченнего
населения региона и изменении етнического состава региона в результате
переселения армян, а также проводимые административно–территориальные
реформы, служившие делу создания армянского государства в этом регионе,
освещены с использованием богатых архивных материалов. Большинство из
использованных фактов впервые введены в научный оборот.
Ключевые слова: Эриванское ханство, армянская область, Эриванская
губерния, армянское государство, Батумская конференция.

(стаття друкується мовою оригіналу)
В ходе второй Русско–Иранской войны (1826–1828)
1–го октября 1827–го года с захватом Эриванской
крепости Эриванское ханство перестало существовать,
и этот регион попал под русскую оккупацию. По
приказу командующего русскими войсками на Кавказе
генерала Ивана Паскевича 6–го октября в Эриване
было создано «Временное управление». Командующий
местными войсками генерал Красовский был назначен
Начальником Управления, а комендант крепости
Эривань и армянский епископ Нерсес Аштаракеци
стали членами этого управления. Перед «Временным
управлением» были поставлены задачи в проведении
в жизнь работы по управлению регионом, наводить
порядок, обеспечить русские войска, находящиеся в
регионе, всеми необходимыми товарами [12, с. 480–481].
В то же время работы по формированию пеших
и конных дружин исключительно из армян для
обеспечения безопасности и для несения караульной
службы на территории Эриванского ханства было
поручено «Временному управлению» [12, с. 480–481].
Несмотря на то, что в данном регионе азербайджанцы
составляли абсолютное большинство, отсутствие их
представителей в составе «временного управления»,
образование вооруженных формирований для несения
караульной службы и обеспечение безопасности только
из армян заложили основу для арменизации Эриванского
региона.
Согласно третьему пункту Туркменчайского дого
вора, подписанного 10–го февраля 1828–го года Нахчы
ванское и Эриванские ханства были переданы России.
Вскоре после подписании этого договора, 21–го марта
по указу императора Николая I «Временное управление»
было упразднено и на территориях Нахчыванского
и Эриванского ханств была образована «Армянская
область» [16, с. 278–279]. Начальником этой области
был назначен командующий местными войсками
генерал–майор Александр Чавчавадзе. С созданием
на территориях Нахчыванского и Эриванского ханств
«Армянской области» был сделан важный шаг для
того, чтобы впоследствии на Азербайджанских землях
образовать армянское государство.
После заключения договоров Туркменчай и Эдирне
Русское правительство начал процесс переселения армян
на территорию Южного Кавказа. С 26–го февраля по
11–го июня из Ирана в Северный Азербайджан – на
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территории Эриванского, Нахчыванского и Карабахского
ханств были переселены 8249 армянских семей, то есть
более 40 тысяч армян. Немного позже еще 90 тысяч
армянского населения было переселено на эти же земли
из Османской империи [12, с. 619–620, 845; 18, с. 23].
До переселения население «Армянской области»
составляли 107224 человек, из которых 76,24% были
азербайджанцами, а 23,45% армянами [17, с. 15]. Из
9700 человек населения города Эривана 75,6% были
азербайджанцами, а 24,4% армянами. Такое превос
ходства этнических азербайджанцев на указанных терри
ториях является не опровержимым фактом того, что
эти земли являются историческими Азербайджанскими
территориями. После переселения этнический состав
региона резко изменился. Только в городе Эриване число
населения достигло 11463 человека, из которых процент
азербайджанцев снизился до 64%, а число армян
повысился до 36% [17, с. 16].
Таким образом, взамен того, что во время захвата
Азербайджанских земель армяне оказали услуги
русским войскам Россия «подарила» территории Нахчы
ванского и Эриванского ханств, где они образовали так
называемую «Армянскую область». С этого момента
армяне с помощью и под покровительством России
создали себе территориальную базу на Южном Кавказе.
Был подготовлен проект управления «Армянской
областью», где были предусмотрены либеральные
льготы для армянского населения области. Хотя данный
проект в общем то предусматривал укрепление позиции
России в области, вместе с тем создавал почву для
арменизации этого края [21, с. 366].
Царское правительство после оккупации Южного
Кавказа и укрепления своих позиций указом от 10–
го апреля 1840–го года ликвидировала «Армянскую
область», Нахчыванская и Эриванские области были
превращены в уезды с теми же названиями. Указом
царя Николая I от 9–го июня 1849–го года на основе
бывшей «Армянской области» и Александрополя была
образована Эриванская губерния, новая губерния и
губернские органы управления стали функционировать
с 1–го января 1850–го года. После некоторых админист
ративных изменений новая губерния была разделена
на Эреванский, Александрополький, Эчмиадзинский,
Нахчыванский, Шарур–Даралегизкий и Сурмалинский
уезды [15. с. 312]. Губернское управление Эриванского
края продолжалась до 1917–го года.
Создание Эриванской губернии фактически являлся
очердным шагом на пути создания армянского госу
дарства на Азербайджанских землях. После этого
продолжалось переселение армян из Ирана и из Турции
в Эриванскую губернию, и в результате к концу XIX –
началу ХХ века задача обеспечения абсолютного боль
шинства армян в губернии была достигнута. Согласно
сведениям «Кавказского календаря» за 1917 год на
территории 2.4745 км2 губернии проживали 1.120242
населения, из которых 669871 человек (59.8%) были
армянами, а 373582 человека (33.35%) были азербай
джанцами. В городе Эриван было отмечено 51286 чело
век, из которых 37204 (72.5%) были армянами, а 12557
(24.5%) были азербайджанцами (сравнивай с данными
1828–го года – И. К.). Если принять во внимание
тот факт, что естественный прирост населения у
азербайджанцев в 2 раза выше чем у армян, то масштаб
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политики переселения будет еще более понятным. В
связи с этим русский востоковед Н. Щавров в своем
труде, опубликованным в 1911 году справедливо
писал: «Из одного миллиона триста тысяч армян, ныне
живущих в Южном Кавказе, минимум один миллион
не являются аборигенными, они переселены нами» [22,
с. 64].
Таким образом, тотальное переселение армян на
Южный Кавказ, в том числе в Эриванскую область
серьезным образом изменил демографическое поло
жение региона и послужил базой для дальнейщих
территориальных претензий со стороны армян. С
помошью России и созданным ими блогоприятным
условиям армяне впоследствии смогли укрепляться
в Эриванской области, а Россия смогла создать
буферную зону на Азербайджанских землях между
Ираном и Османским государством. Царизм исполь
зовал армян как оружие для проведения своего
антиазербайджанского и антимусульманской политики.
Армянские вооруженные формирования, хорошо осна
щенные и поддерживаемые колониальными властями
России стали проводить акты геноцида против турко–
мусульманского населения этого региона.
После провала мятежей, которые армяне стали
организовывать
против
Османского
государства,
начиная с 1890 годов, они перенесли эту свою «борьбу»
в Азербайджан. Начиная с конца ХIХ века, получив
от России всестороннюю поддержку, армяне начали
открытую борьбу во имя претворения в жизнь свою
безумную идею создания «Великой Армении». Одним
из составных частей этой идеи являлось истребление
местных азербайджанцев Эриванского края и полностью
завладеть всеми территориями их проживания.
С 1905 года они начали проводить тотальный
геноцид против Азербайджанского народа. В 1905–
1907–х годах армяне стали проводить широкомасштаб
ные кровавые операции, охватывающие все населенные
пункты, где проживали азербайджанцы, сотни населен
ных пунктов были стерты с лица земли, многие тысячи
азербайджанцев были зверски убиты.
Но эта резня, творимая армянами в 1905–1907–х
годах не успокоила их и они, стремясь воспользоваться
благоприятным условием, возникшим после Первой
мировой войны, попытались создать мифическую
«Великую Армению». После развала Российской
империи на Южном Кавказе возникла анархия, и
армяне, используя эту возможность, начали новую,
еще более кровавую волну геноцида. Начатые в марте
1918 года в Баку охватившие весь Азербайджан акты
геноцида унесли сотни тысяц азербайджанских жизней,
населению был нанесен миллиардный ущерб.
С началом Первой мировой войны Россия для
реализации своих давних планов по отношению к
Османской империи вновь решила воспользоваться
«армянским фактором». Царское правительство обещало
армянам, если они в этой войне поддержат Россию и
поднимут мятеж против Османского государства, то в
Восточной Анатолии и в Киликии им предоставится
автономия, а российским армянам реформы [13, с. 89].
Франция и Англия также давали армянам разные посулы
и стремились воспользоватся ими для претворения
в жизнь своих планов по отношению Османского
государства.
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 125

Однако по иронии судьбы, несмотря на то, что
армяне весь период Первой мировой войны были
марионетками в руках Англии, Франции и России
именно с помощью Османского государства армяне
смогли образовать свое государство, и Османское
государство первым признало их независимость.
Немного позже после Октябрьского переворота
1917 года в России, 15 ноября этого же года на
Южном Кавказе была создана Закавказская Комиссия.
23–го февраля 1918 года Закавказский Сейм начал свою
работу и утвердил отделение Южного Кавказа от
России, а 22 апреля объявил Южный Кавказ независи
мой федеративно–демократической республикой. 26 мая
1918 года с падением этой республики на Южном
Кавказе начался процесс образования самостоятельных
государств.
В обозреваемый период основной силовой державой
и державшим под своим контролем всех процессов в
этом регионе было Османское государство, которое
проводило политику создания на Южном Кавказе после
падении сейма в первую очередь Азербайджанского и
Грузинского государства.
Нужно отметить, что эту политику поддерживали
не все члены Османского правительства. Садразам
Талат паша и военный министр Энвер паша считали,
что «чирей надо очистить по корню» [5; 11, л. 113–
115]. Если это будет невозможным, то они предлагали
создание «Немощное и не способное жить Армянское
государство, которое не сможет развиваться». В про
тивовес им председатель Государственнего Совета
и министр юстиции Халил бек Ментеше, который
возглавлял Турецкую делегацию на Батумской
конференции, а также командующий Кавказким
Фронтом Османских войск Ферик Мехмет Вехиб паша
были сторонниками создания на Южном Кавказе в
Азербайджанских землях государства для армян. Они
предполагали, что при этом, во–первых, армяне будут
отстранены от Анадолу, во–вторых, будут улажены
турецко–армянские отношения, в третьих, будет
положен конец международным нареканиям против
Турции в связи с «армянским вопросом».
Нужно отметить, что Азербайджанские предста
вители желаниям Талат паши и Энвер паши не
допустить в данный момент создания армянского
государства относились отрицательно. Они заявляли,
что создание на Южном Кавказе двух–грузинского и
мусульманского государства вместе трех–армянского
тоже приведет к тому, что из тех территорий, которые
по ультиматуму должны были присоединяться к
Османской империи, армяне, живущие в тех местах,
огромными массами самовольно будут переселяться
в Азербайджан, а это приведет к новым жертвам,
бедствиям и разрушениям. Поэтому целесообразно
организовать незначительное армянское государство
и там сосредоточим всех армян. По этому поводу
во время Батумской конференции 23 мая 1918 года
Азербайджанские представители обратились к Энвер
паше с подобным обращением [4, л. 12 а, б, с, д].
Обращение Азербайджанских представителей, а
также настаивание Халил бека Ментеше оказали
серьезное влияние на прежнюю позицию Садразама
Талат паши военного министра Энвер паши по
созданию армянского государства [5; 11, л. 113–115].
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После достижения согласия о создании армянского
государства предметом обсуждения стал вопрос,
вокруг какого политического центра будет образовано
это государство. С захватом Александрополя турками
на повестке дня встал вопрос о передаче армянам
Эривана как политического центра. Несмотря на
то, что политические круги Османского государства
не хотели отдать Эриван, армяне твердо настояли в
своих требованиях. Турки или должны были отдать
армянам Александрополь как их политического центра
и отказаться от всех своих претензий связанные с этим
городом, или должны были отнять от азербайджанцев
Эриван и передать армянам. Так как у турецких лидеров
не было даже мысли об отказе Александрополя, то они
отдали предпочтение другому варианту [5; 11, л. 113–
115; 20, с. 162].
Халил бек в своем докладе садразаму вопрос о
создании армянского государства, который обсуждался
на Батумской конференции (с 11 мая по 4 июня 1982 г.)
комментировал следующим образом: «... Что касается
армянам, они могут распоряжаться оставшейся частью
Эривана. Я доволен позицией садразама, который
непротив сушествования армян на Кавказе, это есть
политическая необходимость. Места на Кавказе, где
армяне живут наиболее компактным образом, являются
теми районами, которые будут присоединяться к
Османскому государству, в остальных местах армяне
живут среди мусульман рассеянным образом. Вопрос о
выделении определенной территории напротив тех мест,
которые будут присоединяться Османскому государству,
был обсужден мусульманскими представителями и
выяснилось, что этот вариант абсолютно невозможен»
[9, л. 55–57].
Халил бек мнению садразама вообще не допустить
создания армянского государства считает невозможным
и даже опасным, и поэтому поводу сообщает, что если
против моей воли, выполняя свой служебный долг, и
по необходимости поставлю свою подпись под этим
документом, то это будет самой горькой страницей моей
жизни [9, л. 55–57]. Как видно из этого высказывания
Халил бек был сторонником создания армянского
государства.
В отличие от Талат паши и Энвер паша Вехиб паша
также исходя из реальности стоял в одной позиции с
Халил пашой. В своем ответе от 29 мая 1918 года на
телеграмму Энвер паши он сообщает, что он старается
выполнять отправленные ему приказы, однако считает
нужным заметить, что абсолютно не считаться с
армянским вопросом невозможно, во всяком случае
мы вынуждены им что–то дать [4; 20, с. 168]. По
мнению турецкой делегации на Батумской конференции
будущее армянское государство должно быть создано на
территориях Эчмиадзинских и Йени Байазидских уездов
[20, с. 168].
26 мая 1918 года Халил бек в Батуме провел обстоя
тельную встречу с армянскими и азербайджанскими
представителями по армянскому вопросу. Результатами
этих переговоров стали: 1) азербайджанские делегаты
выразили свое крайнее беспокойство тем, что в
данный момент Баку находится в руках у армян,
чтобы обеспечить Османскую военную помощь
Азербайджану они согласны на выделении армянам
удовлетворяющую территорию напротив тех земель,
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которые будут переходить Османскому государству;
2) Армянские делегаты были удовлетворены выделенной
им территорией. Они объявили, что с образованием для
армян подобного государства в Стамбул будет послана
армянская делегация для выражения Османскому госу
дарству свою покорность; 3) Образование армянского
государства вызовет в Европе и в Америке очень боль
шой положительный отзыв [11, л. 129–130; 7, л. 82–83].
Переговоры на Батумской конференции о создании
армянского государства с центром Эривана завершились
30–го мая. Взамен передачи Эривана армянам и созда
ния в Эриванском регионе армянского государства
армянская делегация брала на себя выполнение сле
дующих условий:
1. Вражда между армянами и азербайджанцами
прекратится; армяне, установив связь со Степаном
Шаумяном, обеспечат безопасность азербайджанского
населения города Баку и добьются прекращения
массового истребления азербайджанцев.
2. Армянское государство в Эриване и в других
местах нового армянского государства будет обеспе
чивать право мусульман на испольнение своих рели
гиозных обрядов, культуры, учиться на своем родном
языке.
3. Будет прекращено истребление азербайджанского
населения со стороны армянских вооруженных форми
рований во всех уездах Азербайджана.
4. Армения откажется от всех территориальных пре
тензий против Азербайджана.
5. Армяне в будущем будут объединяться с Азербай
джаном в конфедератном государстве [6, л. 11–19, 28–32;
4; 2, л. 1–2; 3, л. 47; 19].
После переговоров в Батуме и достижении согла
шения о передачи Эривана армянам 29 мая 1918 года
по решению Азербайджанского Национального Шуры
город Эриван был передан армянам.
Территория впервые образованного армянского
государства занимало 9 тысяч км2, включая город
Эриван и земли вокруг него. Эта территория распола
галась в узкой горной местности между озером Гекча
и новой границей Османского государства, сюда
входили следующии территории: Ново-Вайазедский
уезд (за исключением его юго–восточной части
под названием Басаркечер); Эриванский уезд, (за
исключением Гемерли–Гемибасар, Улуханлы–Зангибасар
и Ведибасара). Эчмиадзиский уезд (за исключением
Сардарабада) и Александропольские уезды (за исклю
чением центра уезда Александраполя) [8, л. 69].
Население этих территорий составляли 321000 человек,
из них 230000 армяне, 80 тысяч турок–мусульман,
11 тысяч представители других народов.
В конечном итоге Османское государство в ходе
Батумской конференции за счет Азербайджанских
земель создало армянам государство с ценром Эривана,
Стамбульское правительство стало первым государством
де–факто признавшим это мнимое государство. Таким
образом, согласно высказываниям Халил бека Ментеше,
Османское государство, создав «армянское государство,
с одной и стороны устранил «упреки», направленные на
него в связи с «армянским вопросом» [7, л. 82–834; 11,
л. 129–130], но с другой стороны вопреки стремлениям
Франции и России создания армянского государства
в Восточной Анадолу, Турция сумела перенести это
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государство на территорию Южного Кавказа, тем самым
отстранила армянскую проблему от себя.
После образования армянского государства его
правительство не выполнило ни одного из взятых на
себя обязательств. Так, правительство дашнакцутюна
не только не ликвидировало армянские вооруженные
формирования, которые проводили акции геноцида
против турок–мусульман, проживающие в этом регионе,
напротив взяло их под свое покровительство, выступило
с новыми территориальными претензиями к Азербай
джану, стало захватывать азербайджанские земли и.т.д.
Таким образом, после захвата Эриванского ханства
в 1827 году царизм поэтапно проводя политику
дискриминации против аборигеннего азербайджанского
населения и переселения из–за границы армян, сумел
изменить этнический состав региона. В Эриванском
округе армяне при непосредственной помощи России
создали для себя территориальную базу. За 90 лет, с
1827 по 1917 года Россия в своей антиазербайджанс
кой и антитурецкой политике использовали армян
как орудие, но в конечном итоге инициатором
создания армянского государства стали не Россия, не
Англия и не Франция, которые использовали армян
в борьбе против Турции, а именно само Османское
государство.
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Process on giving of Yeravan and establishment of armenian state
in the region
Process on giving of Yerevan region which is eternal land of Azerbaijan to
the armenians and establishment of armenian state in this region are studied in the
article. Questions like disccrimination of aboriginal population of region during
past period till establishment of armenian state around Yerevan after occupation of
Yerevan khanate by Russia and changing of region’s ethnic composition as a result
of armenians’ relocation, adminstrative territorial reforms serving to establishment
of armenian state in the region, are illuminated under rich archive materials. At the
same time, process on establishment of armenian state by Ottoman state during Batum
conference period in 1918, is investigated. Most of the facts used in the article is
included into scinetific turnover for first time.
Keywords: Yerevan khanate, Armenian province, Yerevan governote, armenian
state, Batum conference.
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Передача Ерівану вірменам і процес створення
в цьому регіоні вірменської держави
Досліджується процес передачі вірменам Еріванської області та створенні
в цьому регіоні вірменської держави. Питання дискримінації аборіченнього
населення регіону і зміні етнічного складу регіону в результаті переселення
вірмен, а також адміністративно–територіальні реформи, які проводились,
що служили справі створення вірменської держави в цьому регіоні, висвітлено з
використанням багатих архівних матеріалів. Більшість з використаних фактів
вперше введені в науковий обіг.
Ключові слова: Еріванське ханство, вірменська область, Еріванська
губернія, вірменська держава, Батумська конференція.
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Символізація мовленнєвої діяльності
Ж. Лаканом як шлях подолання
суб’єкт–об’єктної моделі мови
Головна увага у концепції Жака Лакана звертається на «уявне» та
«символічне». На рівні «уявного» створюються усі ілюзорно–синтезуючі,
центруючи, ідентифікуючі Я уявлення. Символічне постає в якості визначаючого
моменту структури психічного не тільки логічно і «топологічно»; вихід на рівень
символічного і підключення до інтерсуб’єктивних моментів культури і мови –
таким є напрямок і онтогенетичного і філогенетичного розгортання людської
психіки. Відчуження людини від своєї власної сутності, яке починається з
ідентифікації із дзеркальним двійником на стадії уявного, поглиблюється мірj.
входження суб’єкта у поле мовлення іншого у стадії символічного. Це ситуація
вимушеного вибору: суб’єкт або відмовиться від задоволення своїх прихованих
найцінніших бажань і тоді він зможе продовжувати життя як член
культурного суспільства, або він не відмовиться, але тоді він буде виключений
із соціального життя і його бажання все одно залишиться незадоволеним.
Метою аналітичної діяльності є показати людині, що на місці очікуваного нею
несвідомо пануючого володаря, який нав’язує ідеали та цінності, знаходиться
«об’єкт а» – те, що людина любила і недолюбила, ненавиділа і недоненавиділа у
своєму дитинстві. Це дозволяє людині регресувати до запитів минулого.
Ключові слова: мова, несвідоме, мовлення, суб’єкт, бажання, уявне,
символічне.

Першопрохідцем, тим, хто першим звернувся
до мови як такої, пройшов шляхом до автономізації
мови був Фердінанд де Соссюр. Він філософськи
осмислив мову в якості самостійного об’єкту наукового
дослідження. Він висуває ідею мови як системи
знаків, вказавши на їхню комунікацію, розділив
мовну діяльність на мову та мовлення, зазначивши,
що мова – це соціальне явище, явище загального,
яке існує поза індивідом, але обов’язково для нього,
мовлення – конкретне вираження мови, її індивідні
варіації. «Єдиним та істинним об’єктом лінгвістики
є мова, яка розглядається в самій собі і для себе» –
відзначає Соссюр [2, с. 207]. Однак, пройшло ще
чимало часу, перш ніж завдяки радикальному мовно–
комунікативному повороту у ХХ столітті вдалося відійти
від суб’єктоцентрованої моделі інтерпретації мови. Чи
не найбільш вагомі і незаперечні досьогодні здобутки
нового розуміння мови як мовлення, у якому суб’єкт
лише знаходить себе, а не панує, демонструє філософія
Жака Лакана.
Лакан відзначає, що несвідоме людини (у тому числі,
соціально–поведінкове) є структурованим як мовна
діяльність. У несвідомого наявні особливі несвідомі
мовленнєві елементи, які не усвідомлюються людиною,
але які грають важливу роль у перебігу та розгортанні
психічних процесів. Формула, за допомогою якої Лакан
описує ці мовленнєві утворення несвідомого, має
наступний вигляд:
S – означаюче (свідоме мовлення)
О – висловлювання
S – означальне (несвідомі мовленнєві елементи) [3,
с. 807].
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Лінія між означаючим та означальним демонструє
відокремлення одного від іншого. Означальне уподіб
нюється витісненим, вислизаючим від згадування
несвідомим потягам, які можуть бути вираженими за
допомогою означаючого, що фіксує структурованість
мови. З точки зору Лакана, несвідоме, структура і
мова є одним і тим самим. Коли говориться, що мова є
структурою, мається на увазі, що вона є несвідомим і
навпаки. Тільки аналіз формальної структури мови може
адекватно розкрити природу несвідомого.
Структура мови своє словесне вираження отримує
у результаті складного процесу глибоких інтерсуб’єк
тивних відносин, які приводять до осмислення
неусвідомлених об’єктів інстинктів, бажань, почуттів ц
словесній формі. Несвідоме передбачає певну, початково
існуючу систему, закони якої до будь–якого «значення»
відносяться до законів означального. Це закони
неусвідомлених літерових елементів [1].
Несвідомі літерові елементи є відповідними теорії
знаків. Це інстинкти або потреби, які не мають
репрезентації в якості визначених речей в реальному
світі, але володіють репрезентацією потреби. Як тільки
бажання формується у вимогу об’єкта, який призна
чений його задовольнити, воно підкоряється порядку
мови. Перші звуки, які чує дитина, не володіють для
неї змістом, вони є знаками. Дитина сприймає їх тільки
у безпосередньому зв’язку з реальною присутністю
матері. Лише пізніше, коли вона сприймає їх за
відсутності матері, вони набувають свого значення.
Буття мови, за Лаканом, є небуттям речей. У
несвідомій структурі мови три їх взаємодіючих
елементи – реальне, уявне, символічне – є відповідними
певним типам суб’єкта: суб’єкт потреби (на рівні
реального), суб’єкт бажання (на рівні уявного) і суб’єкт
словесного звертання, запиту (на рівні символічного).
Лакан виділяє три парадокси відношення мовлення і
мови всередині суб’єкта:
1) у безумстві виявляється заперечлива свобода
мовлення;
2) у симптомах гальмування і страху при неврозі
мовлення є вигнаним із впорядковуючого свідомість
конкретного дискурса;
3) парадокс суб’єкта, який губить свій смисл в
об’єктиваціях дискурсу, тобто подвійний рух всередині
суб’єкта – людина спочатку перетворює свою дію в
об’єкт, однак потім знову відновлює цю дію в якості
засновку [3, с. 812].
Лакан називає «своєю формулою» наступну конста
тацію: не суб’єкт щось говорить, а через нього щось
мовиться. Тобто, щоб звільнити мовлення суб’єкта,
аналітична техніка вводить його у мову його бажання,
тобто в первинну мову, на якій він говорить символами
симптому. Цей виявлений символізм і є мовою. Усі
ці символи відносяться до тіла, до відносин рідства,
до народження, життя, смерті. Щоб стати дієвим,
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йому (символу) достатньо бути почутим. Звідси і
властивість мовлення – дати зрозуміти те, що у ньому не
висловлено, у силу його здатності «нагадувати».
Виходячи з цього, Лакан формулює висхідну
форму будь–якого людського мовлення: форма, в якій
висловлюється мова, сама по собі слугує визначенням
суб’єктивності, тобто мова посилається на дискурс
іншого. В якості мови він наділений вищою функцією
мовлення, оскільки вкладаючи в адресата деяку нову
реальність, мовлення втягує в ситуацію і свого автора.
Виділяючи функції мовлення і мови, Лакан відзначає,
що виконуючи функцію символізації, мовлення
спрямоване на трансформацію суб’єкта, якому вона
адресується за допомогою встановлення його зв’язку з
мовлячим, тобто створення ефекту означаючого.
Функцією мови є не інформування, а нагадування –
те, що я шукаю у мовленні – це відповідь іншого. Те, що
створює мене як суб’єкт – це моє запитання; щоб отри
мати визнання від іншого я кажу, що те, що було, лише з
урахуванням того, що буде. Щоб знайти його, я називаю
його на ймення, яке, відповідаючи мені, він повинен або
прийняти, або відкинути. У мові я ідентифікую себе, але
лише для того, щоб загубити себе у ній як об’єкт.
Відносинам мовлення і мови внутрішньо притаманна
антиномія. По мірі того, як мова стає усе більш
функціональною, вона стає усе більш непридатною для
мовлення; отримуючи ж більш приватний характер,
вона втрачає мовну функцію. У кінцевому рахунку,
саме щабель засвоєної мовою інтерсуб’єктивності
слугує у ній мірою її цінності в якості мовлення.
Мовлення насправді є даром мови, а мова не є чимось
нематеріальним; це «тонке тіло». Слова є включеними у
всі тілесні образи, які полонять суб’єкт.
Несвідоме є структурованим як мовна діяльність.
Лакан показав, що наші відносини з об’єктами
(іншими людьми) опосередковуються нашою мовною
діяльністю, тобто тими означаючими, які ми повинні
використовувати для репрезентації себе як означаючих
суб’єктів у наших відносинах з іншими означаючими
суб’єктами, які, у свою чергу, теж повинні репрезенто
вувати себе як означаючі. Тобто означаюче репрезентує
суб’єкта іншому означаючому.
Таким чином, означаюче, або саморепрезентація у
мовній діяльності, – це те, чим уявляє себе особистість,
звертаючись до іншої особистості, яка також, у
свою чергу, уявляється як означаюче. Це означаюче
буде, отже, таким означаючим, для якого усі інші
означаючі уявляють суб’єкт, тобто за відсутності
цього означаючого усі інші нічого не уявляли б.
Оскільки уявленим щось може бути тільки для чогось
іншого. Воно символізується введенням символу [–1] і
найменовується насолодою.
Використання психоаналізу Фрейда Лаканом поля
гало у наданні переваги, хоча і з досить оригінальною
переробкою, першій фрейдівській топіці: несвідоме –
передсвідоме – свідомість. Замість тріади першої топіки
Лакан побудував свою: реальне – уявне – символічне [3].
Реальне – це найбільш прихована частина пси
хіки, яка завжди щезає від образного уявлення і від
словесного опису. Реальне психіки є настільки недосяж
ним, що до нього є можливим застосувати кантівський
термін «річ – у – собі». Реальне являє собою ряд
безпосередніх функцій і відправлень організму.
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Уявне – це психічні структури, які пов’язані з
цими функціями. Це те, що споріднює нашу психіку з
психікою тварин, поведінка яких регулюється образами.
Людина у своєму онтогенезі також обов’язково
потрапляє під владу образів.
Символічне – це несвідомо структуровані елементи
психічного, які є втіленими у мові.
Несвідоме розглядається як розділ історії особис
тості, який пройшов цензуру. Ця історія та її розділи є
відповідними особистому записові слів та особливостям
їх використання. Тому Лакан називає несвідоме
«історією суб’єкта» [1]. Навіть сон має структуру
висловлювання. Лише з перекладу «текста» починається
вичитування намірів, в яких суб’єкт моделює свій
дискурс.
Будь–який психічний, соціально–поведінковий симп
том людини цілком виявляється в аналізі мови, тому що
і сам він є структурований як мова; він і є мовою, від
якої мовлення має бути звільненим. Лакан зазначає, що
з того часу, як перші слова подяки були нагороджені
подарунком, законом людини стає закон мови; ці
подарунки є символами і тому людина мовить завдяки
символу, який і зробив її людиною.
Символи оточують життя людини ще до появи її на
світ і надають її кінцеві сенс. Щоб звільнити мовлення
суб’єкта, необхідно ввести його у мову його бажання,
тобто у первинну мову, на якій, незалежно від того,
що він нам розповідає, він, сам того не знаючи, з
нами говорить і перш за все, спілкується символами
симптому. Цей виявлений аналізом символізм і є мовою.
Ця мова має універсальну назву «системи мови», що є
доступною розумінню у будь–якій іншій такій самій
системі. У той же час, оскільки ця мова відображаючи
і фіксуючи бажання безпосередньо у момент, коли воно,
оголошуючи про себе, тим самим стає людським, вони є
абсолютно особистісною мовною даною суб’єкта. Хоча
символ і є витісненим у несвідоме, він не має ознак
регресії. Щоб стати у суб’єкті суттєвим, йому достатньо
бути почутим.
Властивістю мовлення є – дати зрозуміти те, що в
ньому невисловлене. Людська мова створює ситуацію
спілкування, в якій мовлячий отримує від слухача своє
власне повідомлення у формі звернення. Тобто мовлення
завжди суб’єктивно включає у себе відповідь.
Поняття «Інший» у Лакана є багатозначним: пер
винний «Інший» у Лакана – батько, ім’я якого для
дитини пов’язується з законом і порядком; «Інший», –
це також місце культури, у якому розплутуються усі
пригоди індивідуальних бажань. Вічно щезаючий об’єкт
бажання – «об’єкт а» (autre [фр.] – інший). Несвідоме є
мовленням Іншого і воно є структурованим на кшталт
мови.
Людина у своєму онтогенезі обов’язково підпадає
під владу образів; це відбувається на так званій стадії
дзеркала або уявного у віці від 6 до 18 місяців, коли
дитина починає пізнавати себе у дзеркалі і відгукуватися
на своє ім’я. Дитина внутрішньо відчуває себе такою,
що розпадається на частини, невідповідною собі у пізні
моменти часу, а в цей час оточуючі її люди пропонують
їй привабливо ціннісний та «об’єктивний» образ її Я,
образ, міцно прив’язаний до її тіла. Стадію дзеркала
Лакан називає «символічною матрицею», де Я постає у
своїй первинній, справжній формі, до його ототожнення
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з «Іншим». Оточуючі «Інші» запевняють та умовляють
дитину згодитися з ними, заохочують бажання прийняти
це уявлення про цілісність Я та про його тотожність
самій собі у всі моменти життя.
Яскравою ілюстрацією цього процесу може бути
впізнавання себе у дзеркалі, ідентифікація себе у склі.
Момент впізнавання або відгук на своє ім’я є також
і моментом відчуження, оскільки суб’єкт назавжди
залишається зачарованим своїм дзеркальним Я, вічно
прагне до нього, як до недосяжного ідеалу цілісності.
Суб’єкт початково бачить себе в іншому, більш
розвинутому і більш довершеному, ніж він сам. Суб’єкт
і прагне до ототожнення з образом свого ідеалізованого
двійника, який йому нав’язаний іншими, але, водночас,
він є і прикутим до цього образу. І у цьому дзеркаль
ному двійнику знаходиться джерело не тільки бажання,
але і заздрісної агресії.
Суб’єкт є полоненим не тільки дзеркального образа.
Ще до свого народження людина підпадає під вплив
поля мовлення інших людей, котрі якось виражають
своє відношення до її появи на світ і чогось вже чекають
від неї. Це мовлення інших людей є мовленням Іншого,
що формує символічне суб’єкта. Відкриття анатомічної
різниці між статями і відсутність у всемогутньої матері,
жінки фалосу (тобто відкриття «факту кастрації») надає
пояснення для дитини фактів розлуки з матір’ю – вона
покидала її у пошуках відсутнього у неї фалоса, який
вона могла отримати тільки у фалічного батька.
Оволодіння людиною мовленням дозволяє зрозуміти,
що саме казала мати, покидаючи дитину: вона називала
Ім’я батька. Ім’я батька стає першим словом, яке
проголошує закон і символічний порядок культури.
Крім комплексу кастрації, ще одне відкриття охоплює
людину по мірі того, як вона потрапляє у поле мовлення
Іншого – відкриття смерті усіх існуючих живих.
Людина, котра бажає, щоб її бажали, обов’язково
зіштовхується з нарцисичною травмою власної небажа
ності, що змушує її трансформувати себе за чужою
міркою, очікувати визнання Іншого.
Відчуження людини від своєї власної сутності, яке
починається з ідентифікації із дзеркальним двійником на
стадії уявного, поглиблюється мірj. входження суб’єкта
у поле мовлення іншого у стадії символічного. Це
ситуація вимушеного вибору: суб’єкт або відмовиться
від задоволення своїх прихованих найцінніших бажань
(за виразом Лакана, «віддасть гаманець») і тоді він
зможе продовжувати життя як член культурного
суспільства, або він не віддасть «гаманця», але тоді
він буде виключений із соціального життя і його
бажання все одно залишиться незадоволеним. Віддаючи
«гаманець», людина віддається на милість Іншого,
підкорюючись мовленню Іншого. Мовлення людей,
оточуючих нас у дитинстві, назавжди входить у нашу
психіку і стає її найважливішою, несвідомою частиною.
Метою аналітичної діяльності є показати людині,
що на місці очікуваного нею несвідомо пануючого
володаря, який нав’язує ідеали та цінності, знаходиться
«об’єкт а» – те, що людина любила і недолюбила,
ненавиділа і недоненавиділа у своєму дитинстві. Це
дозволяє людині регресувати до запитів минулого.
Аналітик пропонує їй інтерпретацію старого минулого
запиту, озвучує прохання Id (латин.»Воно» – несві
домого) до суб’єкта. Інший людини виявляється місцем,
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де говорить (мовить) Воно. У цей момент аналітик має
перервати спілкування, вносячи, за словами Лакана,
«пунктуацію у мовлення Іншого» [3, с. 802].
Фантазм (дослівно – «примара», «привид») є
продуктом фантазії, який відображає у викривленій
формі дійсне бажання людини. Він є водночас
ілюзорною реалізацією бажання і захистом від
реального об’єкта останнього. У Лакана фантазм є
однією з ключових категорій. Він виділяє два способи
функціонування фантазму: вербальний, який має справу
із символічним людини та іконічний, який відноситься
до чистого уявного. Фантазм – це матерія того Я, яке
є початково витісненим. У своїй праці «Функція і
поле мовлення та мови в психоаналізі» Лакан пише,
що питання про фантазми – це питання про функції
несвідомого та про створення об’єкта на різних щаблях
психічного розвитку.
Середовище психоаналізу – це мовлення людини.
Незадоволеність суб’єкта є вкоріненою у самому
дискурсі. Виявляється, в суб’єкті існує початкове
відчуження від своєї власної сутності, яке змушує
конструювати свою істоту як Інше. Це незадово
леність об’єктом, в якому його бажання є відчуженим
і чим більше оформлюється цей об’єкт, тим більше
поглиблюється відчуження суб’єкта від його насоло
дження. При цьому суб’єкт відчуває агресивність.
Лейтмотив фантазій є можливим виразити висловлю
ванням: «Я був цим лише для того, щоб стати тим, ким
я можу бути».
В актуалізації у дискурсі фантазматичних відношень
може відбуватися регресія. Єдиним доступним для
аналітика об’єктом є уявне відношень, яке пов’язує
його з суб’єктом в якості «його Я». Лише зі зверненням
до несвідомого є можливим відновлення свідомого
дискурсу суб’єкта. Згідно Лакану, несвідоме – це історія
суб’єкта, яка пройшла крізь цензуру і є відповідною
запасу слів та особливостям їх використання. Симптом
цілком виявляється в аналізі мови, оскільки і він сам є
структурованим як мова, він і є мовою. За допомогою
слова несвідоме вперше починає найменовувати себе.
Бажання людини отримує свій сенс у бажанні іншого,
тому що його головним об’єктом є визнання з боку
іншого.
З моменту «стадії дзеркала», тобто ідентифікації
себе з дзеркальним двійником у стадії уявного, з
образом свого ідеального Я, настає момент фіксації
на цьому уявному уявленні. Відбувається поработіння
власної свободи на догоду іншим. Відчуження людини
від своєї справжньої сутності, яке починається з
ідентифікації з дзеркальним двійником на щаблі
уявного, поглиблюються по мірі входження суб’єкта
у поле мовлення Іншого на рівні символічного.
Зростання відчуження викликає протест. Але протест
безнадійний. Це ситуація вимушеного вибору: або
відмови від задоволення своїх прихованих бажань
(насолоди) і можливості продовжувати своє життя як
член культурного суспільства, або відмовитися від
цього і виявитися витісненим з життя, але так і не
задовольнивши бажання (випадки аутизму).
Перверт уявляє себе Іншим, щоб забезпечити
собі насолоду; невротик уявляє себе первертом, але
вже для того, щоб упевнитися в існуванні Іншого.
Хибна перверсія, що знаходиться в основі неврозу,
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є присутньою в несвідомому невротика як фантазм
Іншого. Це певний захист від заборони переходу межі
у насолоді. Невротик тримається уявної кастрації і не
бажає жертвувати цю свою відмінність насолодженню
Іншого, оскільки він уявляє, начебто Інший вимагає
його кастрації. Психоаналіз показує, що бажання і в
нормальних, і в анормальних випадках регулюються
кастрацією. Закон ставить над царством природи
царину культури – у вигляді заборони інцесту. В імені
батька необхідно бачити носія символічної функції,
яка ідентифікує його особистість з образом закону. І
символи оплутують усе життя людини. Бажання, щоб
бути задоволеним в людині, вимагає визнання у символі
або ж у сфері уявного, що виявляється у пошуках
мовленнєвої угоди і боротьбі за престиж.
Головна увага у концепції Лакана звертається
на «уявне» та «символічне». На рівні «уявного»
створюються усі ілюзорно–синтезуючі, центруючи,
ідентифікуючі Я уявлення. Символічне постає в якості
визначаючого моменту структури психічного не тільки
логічно і «топологічно»; вихід на рівень символічного
і підключення до інтерсуб’єктивних моментів культури
і мови – таким є напрямок і онтогенетичного і
філогенетичного розгортання людської психіки.
Визначальним моментом у формуванні психіки
є перехід від «дзеркальної» стадії до «едіпівської»,
що в значній мірі відповідає переходу від уявного до
символічного. Відмовляючись від уявного злиття з
матір’ю як з єдиним об’єктом своїх потреб і бажань,
дитина «допускає» у свій союз з матір’ю – батька.
Виходячи із стадії нарцисичного самоототожнення з
об’єктом свого бажання у сферу символічного, дитина
тим самим включається у найдрібнішу клітинку
соціального життя – сім’ю – на правах «третього»,
існування якого є опосередкованим існуванням двох
вищих людських істот.
На місці уявного ототожнення з матір’ю починає
царювати закон, який забороняє таке ототожнення («Ім’я»
батька); на місці уявного володіння об’єктом потреби і
бажання утверджується постійний розрив з цим пред
метом, неможливість його досягнення і володіння ним.
Таким чином, з’являється можливість чіткішої дета
лізації психічної структури:
1) реальне – це безпосередні життєві функції людини;
2) уявне – психічні уявлення і потяги, пов’язані з
цими життєвими функціями;
3) символічне – уявлення, які є опосередкованими
мовленням і докорінно перетворені цим опосередку
ванням.
Кажучи про те, що несвідоме – це їх мова, мовлення,
Лакан має на увазі не мову у буденному, повсякденному
значенні і не мову у лінгвістичному смислі. Мається на
увазі лише щось, що є часткою мовної дискусії, деякий
внутрішній механізм, структуруючий принцип, який,
знаходячись в основі усіх півнів психічної структури,
робив би можливим їх взаємовимір, співвіднесення, а
тим самим і перехід від одного рівня до іншого.
Ті механізми, з якими Лакан ототожнює несвідоме,
знаходяться не тільки на рівні символічного, але фактич
но вже передбачаються існуючими і функціонуючими
і на інших рівнях психічної структури. Таким чином,
наприклад, виявляється, що потяг, бажання, яке
конституюється на рівні уявного, вже передбачає
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«мову», лише з наступним, вищим, символічним рівнем.
Лакан спирається на ідею «плинності» означаємого
відносно означаючого, що приводять до концепції
розриву між ними і відособлення означаючого.
Мовлення людини постає для дослідника єдиним
джерелом інформації про неї. Різним типам психічних
розпадів є відповідними різні типи порушень мовлення.
Мовлення постає як те «поле», на якому розгор
тається тиранія (психіатрична і соціальна), бо саме
у мовленні відбувається і зняття тих чи інших хво
робливих «симптомів», які, за виразом Лакана,
виявляються «нерозплутаними вузлами мовлення».
Метою психосоціального аналізу є реконструкція на
основі «протікаючого» перед ним потоку означаючого
структури цього потоку, яка і є структурою несвідомого.
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J. Lacan’s symbolization of speech activity as a way of overcoming
the subject–object model of language
Jacques Lacan focuses on «imaginary» and «symbolic» concepts. At the level
of «imaginary» all illusory synthesizing, centering, identifying I representations are
created. Symbolic appears as the determining moment of the mental structure not only
logically and «topologically»; the way to the symbolic level and the connection to
the intersubjective moments of culture and language is the direction and ontogenetic
and phylogenetic deployment of the human psyche. The alienation of a person from
his own essence, which begins with identification with a mirror twin at the stage of
the imaginary, deepens the measure the occurrence of the subject in the speech field
of another in the symbolic stage. This is a situation of forced choice: the subject either
refuses to satisfy his hidden most valuable desires and then he can continue to live as
a member of a cultural society, or he will not refuse, but then he will be excluded from
social life and his desire will still remain dissatisfied. The purpose of the analytical
activity is to show the person that at the place of the unknowingly dominant ruler, who
imposes ideals and values, which is anticipated by her, is «object a» – that one the
person loved and disliked, hated and not enough hated in his childhood. This allows a
person to revert to the requests of the past.
Keywords: language, unconscious, speech, subject, desire, imaginary, symbolic.
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Метаморфози феномену любові
в стадіальній концепції С. Кєркеґора
Досліджено експлікацію феномену любові у філософії С. К’єркеґора.
Виявлено окремі характеристики концепту любові на естетичній та етичній
стадіях екзистенції на основі порівняння романтичної закоханості та шлюбу,
а також ставленні до жінки на кожній із стадій. Показано, що тлумачення
феномену любові у С. К’єркеґора розгортається в таких онтологічно–
екзистенційних площинах як: любов як самоконструювання і актуалізація
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особистісного начала, коли через любов знімається внутрішня самотність
людини і результатом постає оновлення, трансформація і тотожність
людини зі своєю сутністю (самоєдинство); любов як проекція співбуття з
Іншим для осягнення цілісності через поєднання чоловічого й жіночого начал у
шлюбі (любов–співтворення). Основні методи, які використані в дослідженні –
герменевтичний, історичний, компаративістський.
Ключові слова: любов, шлюб, естетична стадія, етична стадія,
романтична закоханість, С. К’єркеґор, жінка, чуттєвість.

У проблемному полі сучасного соціально–філо
софського дискурсу феномен любові займає важливе
значення. В житті є моменти, коли людина виходить за
межі повсякденності і проблема любові, смислу життя,
духовних цінностей стає наріжною. Сьогодні, коли
філософія знаходиться в пошуку та обґрунтуванні нової
системи ціннісно–моральної парадигми, що допомогла
б у вирішенні антропологічної кризи, ідеї С. К’єркеґора
мають неабияке значення, акцентуючи на любові як
одному з ключових екзистенціалів людського життя,
устремлінні людини до ідеального, божественного,
досконалого. Без цього неможливе особистісне станов
лення. Сучасні соціально–духовні процеси свідчать
про переоцінку, іноді втрату чи кризу вищих духовних
цінностей в житті людини, втрату значимості таких
понять як любов, щастя, совість, добро і ін. Тому
актуальним є звернення до таких мислителів, які
основоположними в своїх ідеях робили духовні цінності.
До когорти останніх можна зарахувати і С. К’єркеґора,
в якого любов постає провідним лейтмотивом людської
екзистенції.
Метою статті є філософський аналіз особливостей
трансформації феномену любові на естетичній та
етичній стадіях екзистенції в концепції С. К’єркеґора.
Безперечно, що феномен любові досліджуваний
в історії європейської культури з античних часів і до
сучасності: Платон, Арістотель, Августин, М. Фічіно,
Б. Паскаля, В. Франкл, М. Бердяєв, Е. Фром, М. Фуко
та багато інших мислителів значну увагу присвятили
саме феномену любові. Окреслену обрану проблему
у філософській спадщині данського мислителя вивчає
низка українських та іноземних дослідників, серед
яких А. Дахній, Н. Хамітов, К. Райда, В. Малахов,
С. Крилова, Ю. Ковальчук, Т. Ярошенко, А. Бадью,
Д. де Ружмон, Г. Стрєльцова, Г. Маланчук, П. Роде,
Ш. Салліван та ін. Сам же С. К’єркеґор до теми
любові звертається чи то прямо, чи дотично в багатьох
своїх роботах. Найперше, це «Щоденник звабника»
[2], «Афоризми естетика» [1], «Стадії на життєвому
шляху» [6], «Страх і трепет» [3], які ми використаємо в
дослідженні.
Еволюція феномену любові в ідеях С. К’єркеґора
проходить в житті людини певні етапи розвитку (узго
джуючись зі стадіями становлення екзистенції) –
егоїстична любов до себе на естетичній стадії, любов
до ближнього на етичній стадії, любов до Бога на
релігійній. Основну увагу ми звернемо на перші дві
стадії.
На естетичній стадії екзистенції любов розглядається
через призму чуттєвості. Чуттєвість, яскравим втіленням
якої є Дон Жуан, є видом царства тілесності, на
противагу до царства Духа. Дон Жуан є романтичним
лицарем, який шукає власного самоздійснення в
коханні. Він прагне безперервних змін життя. Ця
егоїстично–гедоністична позиція вульгаризує кохання,
виділяючи в ньому тільки еротичне задоволення. Дон
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Жуан є вираженням протесту чуттєвого і еротичного
проти християнської вимоги підпорядкування цих сфер
духовному началу людини. Завершальний естетичний
твір «Або–або» – «Щоденник спокусника» досягає
межі негативної шкали. Тут поведінкою спокусника
відкидаються усі моральні закони. Моральність
анігілюється, знищується через обмірковану, послідовну,
систематичну методичну процедуру. Головна героїня
перетворюється на об’єкт цікавого експерименту.
Суть твору зводиться до того, що головна діюча
особа Йоганнес Спокусник розробляє стратегію
зваблення свого ідеалу – юної Корделії, котра стає для
нього експериментальним об’єктом для задоволення
власних амбіцій. Зрештою, коли план втілений у життя,
Йоганнес покидає дівчину. Важливими для нас є певні
моменти, на яких варто закцентувати увагу. Найперше,
в оповіді про Спокусника піднімається питання
ідентичності особи. Ми бачимо приклад протилежного –
мозаїчності власного Я. Це яскраво демонструє
Йоганнес, одягаючи маски: в очах тітки Корделії він
є статечний, солідний, надійний залицяльник; для
Едварда (друга дівчини) Йоганнес є приятелем, який
сприяє Едвардовим шансам з Корделією; зрештою, для
самої дівчини він є людиною, котра виступає об’єктом
її пристрасного бажання. Але ким же є Йоганнес
насправді? Ш. Салліван відповідає так: «Він приклад
«ніщо», навколо якого обертається його щоденник; він
також є прикладом всього, навколо чого обертається
його щоденник» [9, с. 93]. Його самість, його Я є просто
конфігурацією багатьох та різноманітних масок.
Окремо варто наголосити на моменті, спільному
практично для усіх естетичних втілень – зосередженість
на власних переживаннях. Еротичні переживання
Йоганнеса, детальний опис яких знаходимо у «Щоден
нику Звабника», передчуття майбутньої зустрічі з
коханою, підготовка до неї більш важливі, аніж сама
зустріч. Проте, мета таких переживань – насолода, що
складає парадокс естетичного світобачення. Тобто, коли
відсутній внутрішній духовний стрижень, що забезпечує
точку опори і відліку власних мотивів, дій, і визначає
міру відповідальності за вчинки, тоді діяння індивіда
не досягають свобідного розвитку і стають тільки грою.
Йоганнес втілює людину, котра шукає миттєвих вражень
і задоволень. Його життя – це гра уяви, ілюзорна чи
ірреальна, а керують життям забаганки і примхи.
Усі праці С. К’єркеґора, які присвячені цій стадії,
розглядають питання, що так чи інакше пов’язані
з чуттєвим коханням. До прикладу, перша частина
праці «Стадії на життєвому шляху» [6], написана
Вільямом Евхемом і присвячена власне естетичній
сходинці і названа символічно – «In vino veritas».
Темою обговорення на симпозіумній забаві стає жінка,
ставлення естетика до якої визначається загалом
негативно. Він не визнає жінку як особистість, а лише
насолоджується нею, після чого позбувається різними
способами. На бенкет збирається п’ятеро осіб: Молодий
Чоловік, Константін Констанціус, Віктор Ереміта,
Кравець (Дизайнер моди) та Йоганнес Звабник, котрі
представляють різні ступені досвіду та свідомості.
Як зміст розмови Константін пропонує предмет
еротичної (чуттєвої) любові або стосунки між чоловіком
та жінкою, любовні інтриги, романи. С. К’єркеґор
перед тим, як розпочинається бесіда, ніби ще раз
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

прагне підкреслити, що мова йтиме саме про естетичні
почуття, кажучи: «Яка багата є мова, коли служить для
вираження пристрастей, бажань і мрій в порівнянні з
мовою, коли вона описує дійсність» [6, с. 29–30].
Першим виголосив промову Молодий Чоловік,
який розглядає чуттєву любов та фізичне бажання
як найбезглуздіші речі, як найсумніше зі страждань,
наголошуючи, що сам ніколи не кохав і може говорити
про це, як сліпа людина говорить про кольори. Він
просто оглядає те, що було з його закоханими друзями.
Тобто, це засвідчує знову ж таки поверховість, яка
притаманна для естетичного рівня. Розгортаючи свою
думку, він каже таке: «Але якщо любов є тільки уявна
конструкція в думках, то закохані, які дійсно ідуть
і падають, зазнають краху в коханні, є насправді
смішними, безглуздими» [6, с. 32]. Любов заводить
людину у пастки, суперечності і мовець зізнається, що
боїться її через її силу зробити його сентиментальним
до щастя. Для Молодого Чоловіка, котрий може лише
рефлектувати над любов’ю, не пізнаючи її зсередини,
любов є, за його ж визнанням, безглуздою і викликає
лише страх стати смішним у своїх очах, в очах богів.
Ця людина, доводячи слухачам безглуздість і комічність
фізичного бажання і кохання, заперечує і наслідки цих
стосунків – народження дітей, шлюб. Він називає це
самообманом.
Константін прагне розкрити феномен жіночої
природи. Порівнюючи її з чоловіком, він каже:
«Чоловіча функція бути абсолютним, необмеженим,
повним, діяти самостійно, незалежно, безумовно,
виражати повноту; жінка ж полягає у відносному. Між
такими різними сутностями немає місця справжній
взаємодії» [6, с. 48]. Далі мовець розгортає своє бачення
жінки з точки зору суто естетичної категорії – категорії
жарту і насмішки. Жінка прекрасна лише тоді, коли
виглядає естетично. Коли ж почати дивитися на неї
етично – виходить жарт. Вона не може бути серйозною,
оскільки реальність для неї є удаваною. Вже у 16
років жінка відчуває, що світ і увага крутяться навколо
неї. Люди турбуються про її бажання та примхи,
дозволяючи розквітати її еґо. Тим самим розвивається
несправжня ідеальність. Вона відчуває себе зіркою в
центрі грандіозного видовища. Тому, найкраще вважати
жінку жартом, бо найбільша її можливість – розважати.
Константін наголошує, що Платон і Аристотель вважали
жінку недосконалою за формою та ірраціональною й
нелогічною за змістом. Нема нічого смішнішого, аніж
емансипована жінка, яка прагне стати тим, ким не зможе
стати ніколи – чоловіком.
Віктор Ереміта починає промову з подяки, що
народився чоловіком, а не жінкою. На його думку,
нещастя жінки в тому, що її життя є безглуздим. В
один момент вона прагне чогось, що здається вкрай
важливим, а в інший момент ця річ втрачає для неї
будь–яке значення. Віктор розуміє жінку як стимул
для діяльності чоловіка. Чоловіки, які закохувались,
але не одружувались, завдяки жінці стали поетами,
героями, геніями. Жіноча ідеальність надихає чоловіка.
Тим самим жінки роблять чоловіків продуктивними,
розвиваючи їх інтелект та творчість. Проте, мовець
скептично, як істинний носій естетичної свідомості,
ставиться до шлюбу, вважаючи останній спонтанним
кроком, вираженням якоїсь незрозумілої чуттєвості.
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Далі слово отримує Кравець – людина, яка вважає,
що знає жінку з її слабкого боку – з боку поклоніння
моді. Він говорить: «Якщо хтось хоче вивчити жінку,
то одна година в моїй крамниці є ціннішою, ніж багато
днів та років за її межами» [6, с. 66]. На його думку,
єдине, що цікавить жінку – це прагнення бути модною
Мода – це віра жінок, а кравець – правитель. Жінка
і мода однакові в своїй мінливості та божевільності.
Врешті, Кравець приходить до висновку, що все у цьому
житті є справою моди: і страх перед Богом, і любов, і
криноліни, і кільце у носі.
Заключне слово виголошує Йоганнес, який жінку
бачить лише у перспективі спокусливості і принадності,
і головною своєю метою визнає насолоду. «Кожен,
хто, коли він має двадцять років, не розуміє, що є
категоричний імператив – НАСОЛОДА – є дурнем»
[6, с. 72]. Суть жінки він розглядає тільки як джерело
насолоди, тобто суто естетичне бачення. «Намагання
зрозуміти ідею жінки подібне до вглядання в море
туману... бо ідея жінки є лише майстерня можливостей
і для прихильника чуттєвої любові ця можливість є
вічним джерелом сліпого захоплення і пристрасної
закоханості» [6, с. 76].
Отже, перша естетична частина «Стадій...» демонст
рує нам любов, яка дорівнює поганському еросу.
Кожен з п’яти промовців на бенкеті є легковажним та
безпосереднім типом звабника, що чимось подібний
до Дон Жуана. Кожен із них добре знає про етичне,
проте надає перевагу не вибирати його, залишаючись
натомість у стані насолоди. Вони залишають кохання
та жінку на естетичному рівні, оскільки бояться
змінити щось у собі. Вони звикли до власного методу
міркування і змінити його означає здійснити диво,
своєрідну хірургію складу розуму. Любов для них –
лише еротичний досвід, а жінка бачиться тільки зов
нішньо, як об’єкт. Увесь бенкет мовців єднає спільний
момент – боязнь підтримувати стосунки з жінкою.
Представник естетичної свідомості потрапляє у
власну пастку. Керований бажаннями насолод, без
межної свободи, він опиняється в ситуації, коли
зовнішні умови підкорюють його і позбавляють власного
Я. Плекається стиль поведінки, при якому тілесні запити
стають мірилом для духовності (К’єркеґор ситуацію
змальовує на прикладі Йоганнеса Звабника з «Або–
або»). Тут дух підкорений зовнішній цілі, яка втілює
насолоду. Як тип особистості, що втілює таке життя,
можна назвати людину з духовними претензіями, але
за відсутності ідеалів та принципів). Естетик – це
егоїстична любов без щирих почуттів.
Переходом для мислителя від естетичної до мораль
ної свідомості на етичній стадії є момент, коли індивід
відмовляється від задоволення статевих поривань,
і, долаючи потяг, входить в стан шлюбу, визнаючи
і приймаючи усі обов’язки та наслідки, що звідси
випливають. Шлюб є етичною інституцією і виражає
закон розуму, на противагу до коротких пристрасних
поривань естетичної сфери. Тобто, етичне з естетичним
можна порівняти і на прикладі двох втілень соціальної
поведінки – шлюб, подружжя як парадигма етичної
ланки та романтична закоханість без думок про
відповідальність як парадигму естетизму. Втіленням
естетика є романтичний закоханий, занурений у свою
пристрасть, яка не пов’язує його з минулим і не дає
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жодних перспектив на майбутнє. Шлюб як етична
парадигма забезпечує зобов’язання в часі, де сучасне
пов’язане і з минулим, і з майбутнім. Кожен із двох
способів життя сповнений відмінними концепціями,
несумісними відношеннями, конкурентними засновками.
Можливо саме тому С. К’єркеґор обирає вираз
ником ідей етичної стадії суддю кримінального суду
Вільгельма (він є головною діючою персоною у двох
основних працях, присвячених етичному способу
буття – друга частина «Або–або» та друга частина
«Стадій на життєвому шляху»), де висвітлює етичний
стиль світорозуміння через бесіди про переваги
подружнього життя. Слід застановитись на питанні,
чому етичну позицію данський філософ висвітлює через
подружнє життя, тоді як естетичну – через романтичну
закоханість. Власне, з його точки зору, перше етичне
зобов’язання полягає в тому, щоб відкрити себе (що
можливо перед близькою людиною, тобто в стані
подружжя), в той час як естетичний принцип полягає
у таємничості (перед тимчасовими, а то й давніми
знайомими, як правило, демонструються лише вибрані
сторони себе, що не дозволяє повного розкриття).
Однак, за маскою таємничості, яку зазвичай одягає
естетик, приховується порожнеча. Суддя говорить
естетику, що сам по собі той є нічим, будучи лиш
тим, чим треба бути у стосунках з іншими. Звідси і
центральна важливість шлюбу як найбільш конкретного
виявлення особистості, як її повної максимальної
відкритості перед іншою людиною, а врешті перед
Богом. Якщо спробувати назвати те визначальне, що
вирізняє етика від естетика, то це буде інстанція Бога.
Екзистенція може здійснитись тільки крізь призму
відкритого стосунку до Бога.
Як уже зазначалося, етичний тип ціннісних орієн
тацій найглибше проявляється в образі судового радника
Вільгельма в другій частині «Або–або» [7] та у другій
частині «Стадій на життєвому шляху» [6], де бачимо
етичного індивіда, що екзистує на основі етичного.
Отже, перша робота, де ми зустрічаємось з судовим
радником Вільгельмом – це друга частина «Або–або» (її
назва «Естетична законність подружжя»). Тут суддя дає
свою відповідь на міркування з першої частини твору.
Цей персонаж є людиною одруженою і, на противагу
до таємничості естетика, він зосереджений на подружжі
як найглибшій формі розкриття індивіда у житті.
Суддя вірить, що шлюби народжуються на небесах,
чоловіча і жіноча половини є одним цілим, створеним
і даним a priori. Коли дві половини зустрічаються, то
відчувають блаженство відкриття. Цей момент відкриття
конституює естетичний досвід, але повна краса першого
кохання полягає в захоплені цим моментом, в його
проживанні, в новій ситуації відкриття себе іншого.
Саме шлюб рятує момент першого кохання через
втілення його в спільному житті. Подружнє життя надає
моментові першої закоханості вічності і відновлює
любов. Шлюб стосується вічного, базується на покорі
та відмові. Етик наголошує, що треба любити не
власну насолоду, як естетик, а насолоду іншого. Лише
тоді кохання набуває істинності в етичній формі, коли
закохані «розчиняються» одне в одному, забуваючи при
цьому про себе.
Полемізуючи з Молодим чоловіком з «Першого
кохання», котрий презентує естетичний рівень, суддя

168

Гілея

підкреслює, що останній бачить в першому коханні
тільки слово «перше», яке розуміється ним як перше
в серії повторень. Перша любов є чуттєвою, а не
рефлексивною. Закохані люди не будуть проектувати
схеми дії, вони є вільними і впевненими в тому,
що мають робити. Єдність свободи і необхідності є
критерієм такого кохання. Закохана людина відчуває
непереборну силу до того, кого любить і разом з тим
відчуває свободу. Чим більше вони кохають, тим більше
відчувають гармонію зі світом. Вільгельм підкреслює,
що подружній стан ні в якому разі не змінює якість
першого кохання, а релігія є головною рушійною силою,
що спонукає до шлюбу.
Суддя вірить, що людина кохає тільки один раз
у житті. Він допускає можливість зваблень, сліпих
захоплень, пристрасних закоханостей, але вид кохання,
яке описує він, розділяє вічність і таке може бути лише
раз. Коли людина приписує шлюбові кінцеву причину
(наприклад, шлюб як школа характерів, чи шлюб
задля народження дітей, чи заради створення дому
і таке інше), то його суть занепадає. Такі подружжя
страждають.
Наступна зустріч з суддею Вільгельмом відбувається
в другій частині «Стадій на життєвому шляху», де він
свої промови присвячує коханню, подружжю та жінці
зі спростуванням промов, виголошених на бенкеті.
Він виступає войовничим захисником шлюбу, глибоко
вірячи в те, що називається подружнім коханням.
Любов дається для здійснення в шлюбі і шлюб є
найвищим людським інститутом. Чоловік і жінка стають
партнерами, відповідальними один за іншого, і разом
перетворюються у співавторів життя. «...порівняно зі
знанням життя одруженої людини інші види знання
є поверховими і несерйозними» [6, с. 89]. Ще у вступі
Вільгельм закликає всіх одружуватись, кажучи, що
порівняно зі знаннями одруженої людини інші види
знання поверхові та несерйозні. Одружитись означає
важливий і центральний крок в житті. Цей крок змінює
все. Якщо ми боїмось обману і тому не робимо цього
кроку, тоді можемо бути ошуканими в житті, оскільки
уникаємо участі в переживанні, відчутті, що є справжня
людина, любов (недаремно епіграфом до цього розділу
є слова: «Обдурений є мудрішим ніж той, кого не
обдурили» [6, с. 88]).
Ще один момент, який проймає суддю – домінування
тілесного аспекту над духовним. Навіть у коханні люди
наголошують найперше на чуттєвих аспектах стосунків
(наприклад, Вільгельм критично висловлюється про
еротичні імпульси, поцілунки), забуваючи про глибокі
духовні взаємини. Тому автор неодноразово наголошує
на ролі жінки як матері та дружини. «Як наречена жінка
більш прекрасна, ніж незаміжня; як мати вона більш
прекрасна, ніж наречена; як дружина і мати вона є
найкращою і з роками стає більш і більш прекрасною»
[6, с. 140].
Таким чином, можна сказати, що тлумачення
феномену любові у С. К’єркеґора розгортається в таких
онтологічно–екзистенційних площинах як: любов як
самоконструювання і актуалізація автентичного «Я»,
особистісного начала, коли через любов знімається
внутрішня самотність людини і результатом постає
оновлення, трансформація і тотожність людини зі
своєю сутністю (самоєдинство); любов як проекція
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

співбуття з Іншим для осягнення цілісності через
поєднання чоловічого й жіночого начал у співтворчому
акті (любов–співтворення). С. К’єркеґор говорить
про нестійкість, непостійність чуттєвої любові, бо є
небезпека її зведення тільки до погоні за чуттєвими
насолодами, коли минуще прагне зайняти місце
вічного. Онтологічна значимість же духовної любові на
вищих стадіях в тому, що вона веде до віднаходження
внутрішньої об’єктивності, яка недосяжна для розуму
людини. Духовна любов є метафізичним актом, що
виводить людину за її межі суб’єктивності, а також
міжособистісний акт, що скерований на інших людей,
і, зрештою, внутрішній акт власного самопізнання та
становлення екзистенції.
Отже, один з ключових моментів, які розкривають
сутність феномену любові в філософії С. К’єркеґора, є
її тлумачення як одного з провідних чинників людської
екзистенції. Заслугою данського мислителя є глибинний
аналіз ключових аспектів вияву любові на різних
стадіях життя людини з ідеєю ієрархічного розвитку,
що передбачає поступове сходження від нижчих проявів
любові до любові самої по собі, найвищої (наприклад,
подібно до християнської ідеї сходження ліствицею
чеснот чи платонівських ідей).
Любов на естетичній та етичній стадіях пов’язана
з категорією часовості, і тільки на релігійній стадії з
категорією вічності. І, оскільки істинне благо, справжня
екзистенція не мають залежати від часу, то акцент
уваги слід скеровувати на божественну любов. Лише
«любов–віра» здатні привнести в життя повноту, смисл.
Любов зберігає досвід проникнення в таємниці буття,
а її екзистенційна значимість полягає у віднаходженні
внутрішньої об’єктивності, досягненні можливості
трансцендувати зовнішній фізичний світ, вийти за
межі себе. Любов на етичній стадії дозволяє одночасно
будучи співучасним світові, проникати у внутрішній світ
іншої людини, долаючи поверхневість, егоїстичність
естетичної стадії існування та процес індивідуації.
Таким чином, експлікація феномену любові у її
проявах на етичній та релігійній стадіях передбачає
метафізичний акт винесення людини за межі її суб’єк
тивності, передбачає спрямованість до іншої людини,
до екзистенції. На відміну від естетичного рівня, де
любовний екстаз розчиняє людину, етична і релігійна
стадії не ведуть до деперсоналізації, а є особистісним
становленням, досконалою формою трансцендування.
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Metamorphosis of the phenomenon of love in S. Kierkegaard’s
Stage conception
The explication of the phenomenon of love in the philosophy of S. Kierkegaard
is studied. Some features of the concept of love at the aesthetic and ethical stages of
existence are revealed on the basis of comparison of romantic love and marriage, as
well as attitude towards women at each of the stages. It is shown that S. Kierkegaard’s
interpretation of the phenomenon of love unfolds in such ontological and existential
planes as: love as self–design and actualization of a personal beginning, when
through love, the inner loneliness of man is removed and the result is the renewal,
transformation and the identity of the person with his essence (self–unity); love as the
projection of coexistence with the Other for the comprehension of integrity through
the combination of male and female principles in the marriage (love–joint creation).
The main methods used in this study are hermeneutical, historical, and comparativist.
Keywords: love, marriage, aesthetic stage, ethical stage, romantic love,
S. Kierkegaard, woman, sensuality.
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Платон: от проблемы добра и зла
к проблеме теодицеи
Целью статьи является осмысление трансформации проблемы добра
и зла в проблему теодицеи в этической мысли Платона. Методологическими
основаниями исследования выступили: 1) принцип историзма – при
выявлении эпохального контекста формирования платоновского способа
постановки и решения этических проблем; 2) проблемно–концептуальное
моделирование – при реконструкции платоновских моделей соотношения добра
и зла, а затем – теодицеи. Основные результаты исследования: 1) показана
платоновская трансформация проблемы соотношения добра и зла в проблему
теодицеи; 2) различено субстанциалистское моделирование проблемы зла
(методологический акцент) и релятивистское моделирование самой злой
альтернативы (онтологический акцент); показаны выявленные философом
причины злой активности человека; 3) раскрыта сущность платоновских
представлений о принципе справедливости как этическом идеале; 4) показаны
перспективы историко–философского моделирования в качестве основания
реконструкции этической концепции антропного времени, а также концепции
истории и культуры как способа социальной самоорганизации.
Ключевые слова: Бог, добро и зло, теодицея, субстанциалистское
моделирование, релятивистское моделирование, принцип справедливости.
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(стаття друкується мовою оригіналу)
Античная философия, несмотря на то, что первые
ее примеры известны более двух с половиной тысяч
лет, не перестает вдохновлять на исследование досель
не изведанных граней ее бесконечных потенций. Не
является в этом смысле закрытой и достойной лишь
«сдувания пыли» этическая проблематика этого периода,
в которой всегда в качестве концептуальной выделялась
проблема добра и зла. Философы издревле наравне
с познанием глобально–онтологических вопросов
стремились окунуться в глубины человеческой души,
раскрыть причины и формы ее устремления как к
позитивной, так и негативной сторонам мироздания.
И по сей день каждый человек, подобно крошке–сыну
из известного стихотворения В. Маяковского, задается
вопросом о том, что такое хорошо и что такое плохо.
В данной статье мы обращаемся к осмыслению
этой проблемы в учении древнегреческого мыслителя
Платона. Безусловно, платоновское рассмотрение
соотношения благого и злого векторов человеческой
деятельности, усиленное неоплатонизмом античности,
средневековья, Ренессанса, тысячелетиями звучало
в качестве поискового вызова для новых поколений
мыслителей. Этот живой интерес удерживает позиции
до сих пор (выделим вышедшие в свет в последние
годы работы Т. Ю. Бородай, Е. Ю. Вавиловой,
С. А. Домусчи, Е. Н. Камельчук, В. П. Леги). Однако
ряд сторон интересующей нас проблемы по–прежнему
нуждаются как в конкретизации формулировок
постановки, так и в углублении подходов в их решении.
Целью предлагаемой статьи является осмысление
трансформации проблемы добра и зла в проблему
теодицеи в этической мысли Платона. Полагаем,
что этот исследовательский шаг является важным
этапом создания историко–философского фундамента
артикуляции проблемы добра и зла (последующие
наши публикации будут посвящены соответствующей
тематике иных античных авторов, а также мыслителей
средневековья, Нового и Новейшего времени). Подобное
эпохальное моделирование выступит пресуппозицион
ным этапом реконструкции концепции антропного
времени (в этическом ее варианте), а также взаимо
связанной с ней концепции истории и культуры как
способа социальной самоорганизации. Методологичес
кими основаниями исследования являются: 1) принцип
историзма – при выявлении эпохального контекста
формирования платоновского способа постановки и
решения этических проблем; 2) проблемно–концеп
туальное моделирование – при реконструкции плато
новских моделей соотношения добра и зла, а затем –
теодицеи.
Следует отметить, что для историков философии
всегда представляла значительное затруднение задача
разделения и сопоставления учений двух великих
мыслителей: Сократа и его ученика – Платона.
Постановка этой задачи видится априори некорректной,
ибо Сократ, как известно, принципиально ничего не
писал («Сколь прочно все же твое доверие к шкурам
мертвых зверей и сколь сильно твое недоверие к
живым, вечным мыслям»), а в платоновских работах
образ Сократа в большинстве случаев используется
в качестве лица, выражающего идеи самого Платона.
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В данной работе не предусмотрен подобный анализ.
Позиционируя учения двух философов как нечто
единоцельное, мы в последующих публикациях про
тивопоставим таковое (точнее, выдвигаемые в нем
этико–аксиологические идеалы) тем нравственным
эталонам, которые разработаны в философском насле
дии иного плана – эпикурейском.
Для начала необходимо особенно подчеркнуть то,
что этические установки следует понимать под тем
углом рассмотрения, который задается онтологическими
воззрениями мыслителя – эта традиция сохраняется
до сегодняшнего дня. Древняя Греция, в которой
сформировались первые в европейской мысли противо
борствующие лагеря (в самом широком смысле
фиксируемые в понятиях материализма и идеализма)
заложила и соответствующие подходы в истолковании
нравственных идеалов. Материалистические интерпре
тации склонны к поиску этических идеалов в реальных
интерсубъектных отношениях, коммуникативных связях
действительного в чувственном раскрытии мира. Если
же рассматривать эталоны нравственности как готовые
ценностно–поведенческие модели, ниспосланные свыше
(например, дарованные Богом или постигнутые вечной
душой из эйдетического мира) и конкретизированные в
самом коммуницирующем мире, то материалисты, как
правило, склонны полагать таковые пережитком мифо
логической древности. Логика представителей этого
лагеря проста. Они указывают, что древний человек,
склонный к наделению природы собственными качест
вами, верил, что регламентирующий жизнедеятельность
аксиологический комплекс определяется со стороны
бога той среды, с которой ему предстоит иметь
дело. Таким образом, он, во–первых, удовлетворял
свои познавательные аппетиты, рассматривая те или
иные природные явления как следствие милости
или гнева соответствующего бога (олицетворяющее
объяснение), во–вторых, автоматически получал рецепт
разрешения возникающих с этой сферой конфликтных
ситуаций – посредством жертвоприношений «хозяину».
Подобно древним людям, человек более позднего
времени опять же полагает, что вечные ценности
есть Божественный дар, однако представляя Бога уже
в качестве Абсолюта, в том числе в нравственном
отношении. Известный анархист П. А. Кропоткин,
отстаивая подобную позицию, в начале ХХ века в
работе «Этика» по этому поводу пишет: «Представление
о духовном сверхприродном мире продолжало, таким
образом, носить в себе следы самого первобытного
очеловечивания природы. Гомеровские боги возвраща
лись, только в более одухотворенных одеждах» [6, с. 83].
В данной ситуации напрашивается естественный
вопрос к Кропоткину. Почему он так категоричен,
когда заявляет: «Как ни старался отвлеченный
мыслитель–метафизик одухотворить эти качества
(Верховного Разума, Мировой Души, Верховной Воли,
Слова, добавим – Блага, Справедливости. – В. Х.) и
приписать им сверхчеловеческое и даже сверхприродное
существование, он все–таки представлял их себе… по
образу и подобию человеческого ума и человеческих
чувств, и узнавал он что–нибудь об этих способностях
и чувствах именно путем наблюдения над самим
собой и другими людьми» [6, с. 83]. Полагаем, что
на том же самом основании можно заявить, что
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вечные ценности, преломленные через человеческий
разум и реализованные в отношениях между людьми,
изначально дарованы Всевышним именно потому,
что Он полагает необходимым дать шанс людям
на спасение. И основание здесь одно – вера в
аксиоматическое положение, другое дело, что в первом
случае аксиомой выступает посыл о существовании
Бога, а во втором – тезис богоотрицающего характера.
Вернемся, однако, к Сократу и Платону. Их общая
этическая позиция основывается на утверждении
согласованности Божьей Благости и благости миро
здания (как следствия). В диалоге «Тимей» (в этой
работе Платон, похоже, вложил свои идеи не столько в
уста Сократа, что традиционно, сколько в уста Тимея)
Платон пишет, что Бог–Демиург, будучи по своей
сущности благим и не испытывая ни к чему зависти,
решил придать созидаемому Им миру атрибут подобия
благости – благовидности. В этой цели философ полагает
«подлинное и наиглавнейшее начало», концептуальный
стержень как процесса миротворения, так и итогового
результата. Приведение нестройного и беспорядочного
хаоса в космос, где все вещи упорядочены и иерар
хически соотнесены, Бог осуществил в следующей
последовательности. Исходя из того, что, во–первых,
объект, наделенный разумом, прекраснее умалишенного,
во–вторых, ум неотделим от души, Устроитель поместил
рациональное начало в душу, а душу, в свою очередь, –
в тело, причем, как в узком, так и в широком (тело
Вселенной) значении последнего слова. «Итак, –
находим у древнегреческого мыслителя – согласно
правдоподобному рассуждению, следует признать, что
наш космос есть живое существо, наделенное душой и
умом, и родился он поистине с помощью Божественного
провидения» [10, с. 413]. Следовательно, добавим, мир,
уподобленный Демиургу согласно его провидению,
есть мир благой и прекрасный в степени, которая
максимально возможна для тварного. Осуществил
задуманное Творец на основании идеи Блага (об этом
говорит Сократ в диалоге «Государство»), благого самого
по себе. Причем, что особенно важно в контексте нашего
исследования, идея Блага в иерархических построениях
духовного мира стоит выше идей знания и истины,
поэтому «...оба эти предметы – знание и истину –
признать благовидными справедливо, а благом какое–
нибудь из них несправедливо...», таким образом, «...
природу блага надобно ставить еще выше» [1, с. 379].
В сократовско–платоновской мысли тщательно
подчеркивается труднодоступность идеи Блага для
человеческого ума. В «Филебе» Платон (изрекая
свои взгляды через Сократа) в присущей ему манере
диалектического поиска предлагает «поймать» рассмат
риваемый эталон индуктивно – движением мысли
от частных компонентов этой идеи к их синтети
ческому единству. К этим частностям он относит
идеи красоты, соразмерности и истины [1, с. 381].
Диалогизируя с Протархом, Сократ подводит того к
мысли о доминировании разума над чувственными
наслаждениями по всем трем обозначенным крите
риям. Так, аффективно преисполненные наслаждения,
особенно любовные, «…подобно детям лишены всяких
признаков ума», поэтому говорить о тяготении к истине
посредством таковых не приходится вовсе. В то же
время, ratio стремлением к истине концептуализирован
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сущностно [1, с. 382]. В том же стиле участники
диалога расправляются с наслаждением, сопоставляя
его с рациональным началом (в данном случае –
рассудительностью) по критерию обладания мерой, а
также – на основании причастности к красоте (ведь
ум ни в каком отношении не может быть безобразным,
тогда как в наслаждениях нередко подмечается «или
нечто смешное, или крайне безобразное» [1, с. 382]).
Итогом упомянутой беседы выступила попытка
иерархизировать все то, что в большей или мень
шей мере является подобием идеи Блага в мире
вещественно–чувственном. Первое место Сократ
отдает всему, что относится к мере, измеримости и
ознаменовано временем, рассмотренном в аспекте его
«подходящести» для чего–либо («благовремение»).
Второе место мыслитель закрепляет за соразмерным,
прекрасным, совершенным и достаточным, а третье –
за умом и рассудительностью. Наконец, почетные
четвертая и пятая позиции закреплены соответственно
за «свойствами самой души» (знаниями, искусствами
и «правильными» мнениями) и наслаждениями,
однако не упомянутыми выше как безобразные, а за
теми, «...которые мы определили как беспечальные и
назвали чистыми наслаждениями самой души...», т.е.
сопровождающими знания и ощущения [1, с. 383].
При всем уважении к Сократу и Платону, пред
ложенная градация благовидности не выдерживает
никакой критики в аспекте согласования понятий.
Почему, например, «соразмерное» поставлено на второе
место, если первое занимает «все относящееся к мере»?
Как понимать расположение ума на третьем месте, когда
ранее герой «Филеба» Протарх (его мнение одобрил
Сократ) заявляет, что в целом мире не найти ничего
столько проникнутого мерой, как ум и порожденное
им рациональное знание? Как обособить «чистые»
наслаждения (пятое место) от греховных, если сказано
лишь о причастности первых к знаниям и ощущениям?
Этот вопрос в осовремененном виде можно сформу
лировать следующим образом: как оградить ребенка от
«нечистых» наслаждений, обеспечиваемых Интернетом,
если нередко весьма разлагающая информация может
быть подана под соусом поэтапного воспитания и
подготовки к взрослой жизни.
Тем не менее, утверждая благую ориентированность
Демиурга при созидании Космоса, афинский философ
констатирует, что мироздание в значительной мере
преисполнено различными проявлениями зла. Оно имеет
двойственную природу, на чем хорошо акцентировала
внимание современный исследователь Е. Ю. Вавилова.
С одной стороны, указывает автор, «…разрушение
блага укоренено в вечном проклятии нашего мира –
необходимости сочетания идеи и материи» [3, с. 55],
но, с другой стороны, «…есть человек – существо,
способное целенаправленно усилить звучание абсолют
ного в посиюстороннем мире. Бытие индивида
изначально противоречиво: с одной стороны, бессметная
душа, обитающая в теле, до рождения созерцала
совершенство мира идей и теперь хочет воплотить
полученное знание блага; с другой стороны, результат
будет ограничен в силу извращенного отражения любой
идеи при соприкосновении с материалом» [3, c. 56].
В данной работе мы обратимся к вопросу о
возникновении зла как того, что интенцировано именно

171

Випуск 125

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

природой и деятельностью человека – в противовес
тому, что, будучи обусловлено несовершенством
материи (как отображенное в ней подобие идеальной
сущности), нередко также истолковывается в качестве
зла (подробнее – см. [7; 3, с. 55]).
Исследователь Т. Ю. Бородай подчеркивает, что
философская проблема зла и его существования
формируется именно в платонизме. Она возникает
естественным образом как отклик на разработанную
Платоном идею Бога–Демиурга [2, с. 55]. К этому
следует добавить, что платонизм создал предпосылки
трансформации проблемы соотношения добра и зла в
проблему теодицеи и, пожалуй, в наибольшей степени
способствовал этому процессу (проблема теодицеи
в своем зрелом виде показана нами в контексте
средневековой этической проблематики – см., например,
[11]). Важно понимать, что еще за три столетия до
Платона проблема богооправдания вряд ли могла
бы быть поставленной. В работе Е. Н. Камельчук
[5] тщательно аргументирована мысль, что для
этого необходим был мировоззренческий сдвиг от
гомеровской эпичности к духу трагедии. Гомеровская
модель требовала от древнего грека искренней любви
к жизни, как бы сурово она к нему ни относилась,
любви, которая позволяла «…несмотря на конкретные
скорби и тяготы, стойко все переносить, не хныкать,
пытаться при этом действовать «сверх судьбы» и ценить
конкретные жизненные реалии» [5]. Принципиально
иным мироощущением пронизаны трагедии Эсхила,
Софокла, Еврипида. Падение ценности жизни, квиетизм,
культивация пассивности и непротивление воле высших
сил вылилось в итоге в вопрошание о причинах зла,
поиск ответственных за несправедливость мироздания
и попытки оправдания богов за ее наличие. Какой бы
труднодоступной ни казалась эта проблема в рамках
сети идей и посылов, сплетенной Платоном, именно его
поиск оптимального способа соотнесения абсолютного
в благости и могуществе Всевышнего и наличного зла
подготовил почву для дальнейшей разработки проблемы
богооправдания.
В платоновском осмыслении данной проблемы
следует выделить, по меньшей мере, два важных
момента. Во–первых, Бог–Творец в подаче афинского
мыслителя обладал фундаментальными отличиями
по сравнению с традиционным для греков сонмом
богов. Это выражалось как в масштабности охвата
и исполняемой роли (ибо Бог позиционировался как
Создатель космоса, а не «управляющий» той или иной
сферой), так и в Его атрибутированности всеблагостью,
тогда как античные боги, в большинстве своем
выступая как боги карающие, вселяли скорее страх, чем
благоговение. Возникающая в этой связи сложность
разрешения ситуации наличия зла подчеркнута
С. А. Домусчи, который отмечает, что ни Всеблагой
Всемогущий Бог, ни Мировая Душа не могут по
логике вещей быть источниками зла [4, с. 233]. Второй
значимый момент представлений мыслителя касается
двойственности исследовательских акцентов. Следует
различать, с одной стороны, субстанциалистское
моделирование проблемы зла и, с другой стороны,
релятивистское моделирование природы самого зла.
Если брать во внимание методологический аспект
этого поиска, в котором акцент делается на характере
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самого вопрошания о зле – как о нем вопрошать (это,
кстати, и имеет в виду Бородай, когда пишет, что
«…именно для платоников характерна постановка
вопроса: «Что такое зло само по себе?»» [2, с. 56]), то
в таком случае мы имеем дело с субстанциалистским
акцентом в исследовании. Действительно, школа
Платона свой традиционный вопрос о том, чтó
есть тот или иной род сам по себе, в самом своем
содержании, обращала и в адрес зла, причем, во главу
угла ставилось нахождение именно родового общего,
а не специфического, позволяющего различить,
например, моральное, физическое и метафизическое
зло, также как и намеренное, сознательное злодеяние
и, скажем, бедствия, приносимые неразумными
стихиями [2, с. 57]. «Что общего, – восклицает по
этому поводу современный ученый, – в уродстве и
тщеславии, невежестве и землетрясении, лихорадке и
обреченности существовать во времени и пространстве?
Что позволяет нам объединять их под одним именем
«плохого», или «зла»?» [2, с. 57]. В то же время, если
исходить из понимания зла в онтологическом смысле,
то, в таком случае, как уже было показано выше (в
первом пункте), оно трансформируется в реляцию,
поскольку субстанциальность ассоциируется с Богом.
Реляционность зла связывается с попытками охвата
феноменального мира с мета–уровня, уровня мирового
целого, что позволяет рассмотреть сущее, обладающее
признаками зла и порчи, лишь в качестве различных
степеней отклонения от добра, ухудшения.
Чем же обусловлено это отпадение, почему в благом
по замыслу творении появляется злая интенция? В
диалоге «Государство» участники беседы, постулируя
то, что Бог благ по существу и, следовательно, никоим
образом не может желать и приносить зло, задаются
вопросом о появлении последнего. Платоновская мысль
в отличие, например, от христианской абсолютизации
не только Благости, но и Могущества Бога, позволяет
решать проблему теодицеи допущением тезиса
о неохватываемости Всевышним всей мировой
событийности: «Он причина лишь немногих вещей,
созданных им для людей, а ко многому Он не имеет
отношения… Причиной блага нельзя считать никого
другого, но для зла надо искать какие–то иные причины,
только не Бога» [8, с. 143]. Далее Платон аргументирует
мысль о том, что порча чего–либо (взрастание зла)
есть процесс имманентный, даже если первичные
причины этого были внешними. Проводя аналогию
между телом и душой, философ настаивает на том,
что как тело гибнет, например, не от испорченной
пищи непосредственно, а от того собственно телесного
недуга, который вызван внешним воздействием, так
и душа поддается порче именно через собственное
моральное разложение [8, с. 408] – от несправедливости,
невоздержанности, трусости, невежества и прочих
пороков.
Философ утверждает существование двух начал
души – бессмертного и смертного. Человеческая
порочность и эманация зла связывается им со вторым
видом («второй душой»), который был «прилажен»
божественными существами к первому, переданному
им Творцом: подражая Демиургу, сотворившему
их самих, они таким образом сотворили смертную
природу, в том числе, человека. Именно смертное
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начало души есть средоточие всего, определяющего
греховную компоненту человека; в него вложили: «…
удовольствие, эту сильнейшую приманку зла, затем
страдание, отпугивающее нас от блага, а в придачу
двух неразумных советчиц – дерзость и боязнь – и,
наконец, гнев, который не внемлет уговорам, и надежду,
которая не в меру легко внемлет обольщениям»,
«приправив» это «неразумным ощущением и готовой
на все любовью» [8, с. 475]. Платон посчитал
необходимым физически (даже анатомически) разделить
божественное и смертное начала души, поместив первое
в голове, а второе (которое само собой функционально
дифференцировано) – от верхней части грудной клетки
до пупочной впадины; шея же послужила преградой,
необходимой для неосквернения возвышенной души ее
антиподом, который склонен к падению [8, с. 476–477].
Отметим, что оказывается не вполне проясненным
вопрос о том, что же является истоком порчи
души. Выше была показа врожденная склонность к
греховности, определенная самим принципом создания
души и привития ее человеку. Однако в другом
фрагменте «Государства» Платон аргументирует мысль
о социальной обусловленности моральной порчи. Он
приводит метафору семени или зародыша, которые
нападают в ненадлежащую для их питания и роста
среду (напрашивается параллель с христианской
притчей о семенах, попавших на неблагодатную почву).
Точно так же «…и самые одаренные души при плохом
воспитании становятся особенно плохими» [8, с. 271].
Мыслитель настаивает на том, что посредственные,
слабые натуры не способны ни на достойное похвалы
благо, ни на требующее презрения зло. Только сильные
люди, которые посредством воспитания стали (в
зависимости от его характера) великими в своей
благости или, наоборот, крайне испорченными в силу
привитых на почву их душ злобных намерений, входят
в историю как ее герои. Очевидно, Платон, говоря о
наличии двух вложенных при созидании человека начал
души, подчеркивает присущую его природе потенцию
быть склоненным в ту или иную сторону. Реализация
же той либо иной возможности определяется через
воздействие соответствующего вектора воспитания,
что, в итоге, и выливается либо в достойный, либо в
порочный путь жизнедеятельности.
Чрезвычайно важным (особенно в свете того, что
в последующих публикациях нами будет осуществлен
поиск критерия сопоставления сократово–платоновского
и эпикурейского этических эталонов) является
прояснение Платоном ключевого жизненного принципа,
следование которому с необходимостью ведет человека
к счастью. В диалоге «Законы» философ под именем
Афинянина в качестве такового выдвигает принцип
справедливости, подкрепленной рассудительностью.
Никакие вещи, именуемые благими, как–то: здоровье,
красота, богатство, тираническая власть, позволяющая
иметь неограниченные желания, и даже (гипотетически)
бессмертие, если всем этим вооружен человек
несправедливый, не сделают его счастливым. Более
того, все перечисленное, по достоинству делающее
справедливого человека еще счастливее, его антагонисту,
наоборот, принесет исключительное зло. «Смотрите, –
вещает Платон, – я определенно утверждаю: то, чтó
называют злом, есть благо для людей несправедливых,
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а для справедливых – зло. Благо же для людей благих
на самом деле благо, для злых – зло» [9, с. 127]. В
контексте сказанного выкристаллизовывается конфликт
человеческих стремлений: с одной стороны, люди хотят
быть справедливыми, а с другой, – стремятся к такому
укладу, когда все, происходящее в жизни, идет на
пользу самому ее субъекту и таковая жизнь в результате
оказывается чрезвычайно приятной и доставляющей
удовольствие. Характерной особенностью большинства
вариантов преодоления этого разлада является то,
что люди не умеряют своих притязаний в отношении
полезного и приносящего наслаждение, а видоизменяют
само понятие справедливости. Справедливым оказы
вается то, что споспешествует ублажению собственного
ego, ибо именно эта ценность нередко становится
приоритетной.
Однако Платон не радикализирует свой этический
идеал, ведь удовольствие могут приносить и дейст
вительно благие начинания, например, взаимное
ненанесение обиды или заслуженная похвала от богов
или людей. Доведение позиции отрицания благости
удовольствия до аскетизма и самоуничижения любого
человека поставило бы перед тупиковыми вопросами:
«Чтó именно прекрасного и благого оказывается в
человеке сильнее удовольствия и одобряется в качестве
такового законом? Что, лишенное удовольствия,
может явиться для человека справедливым благом?»
[9, с. 128]. Мыслитель, преодолевая показанную
сложность, выдвигает эталон жизнедеятельности,
в котором согласованы разумная справедливость и
гедонистические интенции, поскольку «...учение, не
отделяющее приятного от справедливого, благого и
прекрасного, имеет по крайней мере то преимущество,
что убеждает каждого человека желать благочестивой и
справедливой жизни» [9, с. 129].
Осуществленное исследование является первой сту
пенью многоэтапного моделирования историко–фило
софского фундамента в осмыслении проблемы добра
и зла. В ближайших перспективах нашей работы –
сравнительный анализ двух моделей античной этической
мысли. В противовес предложенной в данной статье
платоновской концепции (в исследовании которой
нами были синтезированы представления мыслителя
о соотношении добра и зла мироздания в контексте
Всеблагости Бога и выдвинутый им эталонный эти
ческий принцип), будет реконструирована эпикурейская
концепция этико–аксиологических ценностей. В рамках
философии средневековья целесообразной видится
реконструкция знаковой для этого периода проблемы
теодицеи в характерном для эпохи контексте –
контексте соотнесения категорий Божьего провидения
(в частности, предопределения) и человеческой свободы.
Не менее важными и достойными новых интерпретаций
являются акценты в понимании соотношения благих и
злых интенций мира вообще и человеческой деятель
ности в частности, предложенные философами Нового
и Новейшего времени. Историко–философский материал
в виде эпохально соотнесенных значимых моделей
взаимодействия добра и зла выступит базисом совре
менного осмысления этой проблемы путем реконст
рукции этической концепции антропного времени,
а также концепции истории и культуры как способа
социальной самоорганизации.
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Выводы
1. В статье осуществлено осмысление платоновской
трансформации проблемы добра и зла в проблему
теодицеи.
2. Показано, что проблема добра и зла артику
лируется Платоном через противоречивость двух
позиций: с одной стороны, тезиса о согласованности
Божьей Благости и благовидности (подобия благости)
мироздания, с другой стороны, положения об очевид
ности злой компоненты Космоса.
3. Подчеркнута особая роль афинского философа
в трансформации проблемы соотношения добра и зла
в проблему теодицеи. Именно в его учении осуществ
лен принципиальный скачок от традиционного сравни
тельного анализа природы каждой из альтернатив (на
фоне ее противоположности) и определения демарка
ционной линии между ними, к поиску оптимального
способа согласования бытия Бога как Абсолюта
Благости и Могущества с наличествующим в мире злом.
4. Сделан акцент на необходимости различения
субстанциалистского моделирования проблемы зла и
релятивистского моделирование сущности самого зла.
Первое открывается в методологическом исследо
вательском аспекте, в рамках которого речь идет о
способе вопрошания о зле. В то же время, онтологи
ческая реконструкция природы самого зла позволяет
представить таковое как реляцию: позиционирование
Божественной субстанции в качестве средоточия Блага
нивелирует возможность абсолютизации зла (как,
например, в дуализме), ибо вторичное по отношению к
Богу сущее может быть истолковано лишь в категориях
меньшего или большего отклонения от Добра как
эталона.
5. Прояснены причины злой интенции человека
на фоне Абсолютного Добра: 1) врожденная склон
ность к пороку (связанная со «второй душой», т.е.
смертным и способным к грехопадению началом
души); 2) социальная детерминация моральной порчи,
опредмечиваемая в процессе дурного воспитания.
6. Раскрыта сущность платоновских представлений
об эталонном жизненном принципе – принципе спра
ведливости, что подготавливает почву для дальнейшего
исследовательского шага. Таковым выступит сравни
тельный анализ платоновской и эпикурейской моделей
образцового комплекса этико–аксиологических ценнос
тей. Моделирование историко–философского фунда
мента (от античности к Новому и Новейшему времени)
осмысления проблемы добра и зла выступит пресуп
позиционным этапом реконструкции этической концеп
ции антропного времени, а также концепции истории и
культуры как способа социальной самоорганизации.
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Plato: from the problem of good and evil to the problem
of theodicy
The purpose of the article is a comprehension of the transformation of the
problem of good and evil into the theodicy problem in the Plato’s ethical thought.
The methodological grounds of the research were: 1) the principle of historicism –
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when revealing an epoch–making context of the formation of the Platonic way of
setting and solving ethical problems; 2) problem–conceptual modeling – when
reconstructing Platonic models of the correlation between good and evil, and then –
theodicy. The main results of the research are: 1) the Platonic transformation of the
problem of the correlation between good and evil in the theodicy problem is shown;
2) the substantional modeling of the problem of evil (methodological emphasis)
and the relativistic modeling of the most evil alternative (ontological emphasis) are
distinguished; the causes of the evil activity of a person revealed by the philosopher
are shown; 3) the essence of the Platonic ideas about the principle of justice as an
ethical ideal is revealed; 4) the perspectives of historical and philosophical modeling
as the basis for the reconstruction of the ethical concept of anthropic time, as well
as the concept of history and culture as a way of social self–organization are shown.
Keywords: God, good and evil, theodicy, substantialistic modeling, relativistic
modeling, the principle of justice.
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Платон: від проблеми добра і зла до проблеми теодицеї
Метою статті є осмислення трансформації проблеми добра і зла в
проблему теодицеї в етичній думці Платона. Методологічними засадами
дослідження виступили: 1) принцип історизму – при виявленні епохального
контексту формування платонівського способу постановки і вирішення етичних
проблем; 2) проблемно–концептуальне моделювання – при реконструкції
платонівських моделей співвідношення добра і зла, а потім – теодицеї.
Основні результати дослідження: 1) показана платонівська трансформація
проблеми співвідношення добра і зла в проблему теодицеї; 2) розрізнено
субстанціалістське моделювання проблеми зла (методологічний акцент) і
релятивістське моделювання самої злої альтернативи (онтологічний акцент);
показані виявлені філософом причини злої активності людини; 3) розкрито
сутність платонівських уявлень про принцип справедливості як етичний
ідеал; 4) показані перспективи історико–філософського моделювання в якості
підстави реконструкції етичної концепції антропного часу, а також концепції
історії та культури як способу соціальної самоорганізації.
Ключові слова: Бог, добро і зло, теодицея, субстанціалістське
моделювання, релятивістське моделювання, принцип справедливості.
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Внесок теорії Л. Тевено і Л. Болтанськи
«соціологія градів» у критичне
переосмислення практико-орієнтованих
підходів до дослідження соціальних явищ
За останні кілька десятиліть в соціально–філософській думці відбулися
зміни, які змусили переглянути більшість підходів до дослідження соціальних
явищ і місце людини в суспільстві. Ключову роль в цих змінах зіграв напрямок
досліджень, який носить назву теорії практик. Складність дослідження
цих теорій полягає в їх неоднорідності і міждисциплінарному положенні, що
викликає певну низку проблем. У межах цього практико-орієнтованого напрямку
навіть не існує єдиного підходу до визначення поняття практики.
У статті будуть розглянуті основні концепції «соціології градів», або ж
як ще називають цю теорію «соціологія виправдання» французьких соціологів
Люка Болтанськи і Лорана Тевено. На думку дослідників, теорії практик хоч
і стали корисними для соціальних наук, проте в своєму розвиненому варіанті
вони не в змозі дати повноцінну оцінку нашій взаємодії зі світом. Соціологи
вважають що людська діяльність – це достатньо складний процес, для аналізу
якого потрібно враховувати наміри, моральні установки, оціночні судження,
ціннісні орієнтири, плани індивідів і спільнот.
В практико-орієнтованих підходах, зокрема в підході П’єра Бурдьє, зазвичай
не враховується той факт, що актори здатні узагальнювати, обговорювати
загально значимі проблеми і аргументувати свою позицію в термінах загально
прийнятих ціннісних орієнтирів і правил, діяти узгоджено з іншими. З огляду на
це Тевено і Болтанськи пропонують більш ефективний підхід до дослідження
суспільства, який має назву «соціологія градів». Соціологи прагнуть відновити
зв’язок соціології з моральною і політичною філософією. Вони мають на меті
показати, що проблема справедливості важлива не тільки для теоретичної
філософії, але й для соціології. Звичайні люди в буденному житті також
прагнуть прийти до згоди в щоденних практиках. У процесі дослідження
Болтанськи і Тевено, виявили, що існує достатньо велика різноманітність в
принципах оцінки і форми досягнення справедливої згоди.
Ключові слова: Лоран Тевено, Люк Болтанськи, «соціологія градів»,
«практика», теорія множинних режимів залученості, загальне благо, режими
виправдання.
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Буремність ХХ століття не пройшла безслідно,
зокрема для європейської філософської і соціально–куль
турної думки. Наростаючий скепсис щодо можливості
побудувати теорію яка б відкрила об’єктивовану і
універсальну соціальну структуру, а також відмова
від розгляду індивідуальних дій як будівельних блоків
соціальних явищ були представлені і розроблені у
філософії Людвіга Вітгенштайна, Чарльза Тейлора,
Хюберта Дрейфуса, П’єра Бурдьє, Ентоні Гіденса,
етнометодологів, Мішеля Фуко, Жана–Франсуа Ліотара.
Нова орієнтація до розгляду людської діяльності
як живого процесу призводить до розробки концепцій
і теорій, які змінили сучасне розуміння найрізнома
нітніших питань, таких як філософське і наукове
значення людської діяльності, природа суб’єктивності,
раціональності, смислу, нормативності, характер мови,
науки і влади, організація, відтворення і трансформація
суспільного життя.
Практико-орієнтовані підходи протистоять багатьом
вченням і дослідницьким напрямкам, зокрема інтелек
туалізму, індивідуалізму, теорії раціонального вибору,
методичному індивідуалізму, структуралізму, системній
теорії тощо. Враховуючи множинність цілей, питань
і опозицій, єдиного підходу до дослідження практики
і, відповідно, до визначення поняття практики на
сьогоднішній день не існує [7].
На сьогоднішній день проблема практик достатньо
активно розробляється багатьма європейськими дослід
никами. Проте ми звернемо свою увагу на доробок
двох французьких соціологів – Лорана Тевено (Laurent
Thévenot) і Люка Болтанськи (Luc Boltanski), які
критично віднеслися до практично орієнтованих теорій.
У 80–ті роки ХХ століття у соціальних науках
Франції починається новий етап, який має назву
«прагматична соціологія». Цей етап пов’язаний з дослі
дженнями Бруно Латура і Мішеля Калона (соціологія
інновацій), Люка Болтанськи і Лорана Тевено
(соціологія градів). Не зважаючи на деякі відмінності
між цими теоріями, їх деколи все ж таки разом
відносять до «прагматичного повороту» в соціальних
науках, або до «прагматичної соціології» [4].
Люк Болтанськи і Лоран Тевено – французькі
соціологи, а останній також є екномістом. Найвідоміша
їхня спільна праця – «Критика і обґрунтування
справедливості. Нариси соціології градів» вийшла
друком у 1991 році в Парижі під оригінальною назвою
«De la justification. Les economies de la grandeur».
Микола Копосов (російський історик і філософ) у
передмові до російського перекладу книги зазначає, що
вона є найбільш значним твором французької соціології
за останні три десятиліття, періоду «після Бурдьє».
Люк Болтанськи, і Лоран Тевено були учнями П’єра
Бурдьє і, відповідно, зазнали значного ідейного впливу
свого вчителя, проте на початку 80–х років ХХ століття
відбувається їхній відхід від підходу П’єра Бурдьє,
як від такого що не здатен адекватно і повній мірі
відповісти на актуальні теоретичні питання соціології і
філософії.
На думку дослідників хибність попередніх підходів
криється у неадекватному відношенні дослідника до
актора, коли останній розглядається то як хитромудрий
стратег, то як істота без здатності до саморефлексії.
Тевено зазначає, що поведінка людини – це більш
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складний механізм, де актор не тільки вибудовує
індивідуальні стратегії. У людини формується й інша
діяльність, яка пов’язана зі здатністю дружити, кохати,
прив’язуватися до людей, місця проживання, шукати
компроміс, критикувати, приймати спільні рішення
вступати до певної спільноти, бути прихильним, бути
солідарним, виражати емпатію, тощо [2].
Критична соціологія, не дозволяє адекватним
чином досліджувати ціннісні орієнтири суспільства,
моральні установки і принципи дії і власне оціночні
судження індивідів, тому як соціолог шукає певну
універсалізовану основу в діяльності акторів. Підхід
Бурдьє не враховує того факту, що актори здатні
узагальнювати, обговорювати загально значимі проб
леми і аргументувати свою позицію в термінах загально
прийнятих ціннісних орієнтирів і правил, діяти узго
джено з іншими.
У статті під назвою «Pragmatic regimes governing the
engagement with the world» Тевено пише, що розробка
концепції «практик» принесла не аби яку користь
соціальним наукам. Звертаючи увагу на слабкі ланки
в межах цього підходу Тевено зазначає що, зазвичай
«практику» визначають як певну ситуативну, виражену
тілесно, здійснювану за звичкою і без рефлексії,
діяльність. Проте з розповсюдженням і популяризацією
цього концепту виникають проблеми, зокрема в
тлумаченні цього терміну. Тому як в різних напрямках
соціальних наук це тлумачення достатньою мірою
відрізняється. Також ця концепція є надзвичайно
широкою, що заважає детальному поясненню розбіж
ностей між типами діяльностей. А саме, пояснення цих
розбіжностей є надзвичайно важливим, адже воно є
характерною рисою сучасних суспільств.
Тевено також не задовольняє така риса теорії
практик – яку він назвав «недостатністю реалізму» (lack
of realism) – на думку дослідника, це пов’язано з тим
що теорії практик зазвичай не дають достатньої оцінки
нашій конфронтації зі світом. Ще один пункт стосується
моральності, яка на практиці регулює будь–яку
практичну взаємодію. Далі поняття блага стане одним з
ключових концептів для їхнього підходу [8].
На думку Тевено, сама діяльність (практика) –
не достатній матеріал для адекватного і повного
дослідження суспільних процесів. Тому, як на думку
соціолога, потрібно враховувати види діяльності, які
крім звички тіла вказують на наміри і плани, на форми
діяльності, що вимагають рефлексії.
Вбачаючи вагомість, але не довершеність концепції
практик, Тевено (разом із Люком Болтанськи),
націлюють свою діяльність на розроблення такої теорії,
яка б дозволила уникнути цих проблем. Їхній підхід
має назву «соціологія градів». «Соціологія градів»
пропонує один з можливих шляхів до вирішення
цього дослідницького завдання. Соціологія градів
дозволяє вивчати об’єднання людей і цінності, на які
орієнтуються в межах цих об’єднань.
Предметом дослідження у Болтанськи і Тевено
виступає критична здатність акторів обґрунтовувати
свою позицію з точки зору загально значимих принципів
і цінностей в ситуації публічного обговорення. Тому
соціологія градів також відома як соціологія критики
і соціологія виправдання. Тим не менш дослідники не
зводять соціокультурну реальність до мови, дискурсів,
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смислів, дискурсивного порядку і притримуються
прагматичного підходу. Тут прослідковується вплив
прагматизму, тому як для обох напрямів характерна
увага до реальності як до багатогранного досвіду.
Як зазначає Олег Хархорін, на сьогоднішній день
соціологія градів і прагматичний поворот є, поки що,
останньою спробою створення нової парадигми у
французькій соціологічній науці [3].
У статті «Соціологія критичної здатності» Бол
танськи і Тевено дають визначення тому, що таке кри
тичні здібності і як вони функціонують у суспільстві.
Вони розглядають проблемну ситуацію (суперечки,
сцени) між колегами, між членами родини, між сусі
дами тощо. Як правило, супутнім процесом суперечки
є критика. Той (ті), хто критикує, знаходиться в «імпе
ративі виправдання», людина повинна виправдовувати
себе для того, щоб підтримати свою критику. Той, кого
критикують, також має виправдовувати себе, але ці
виправдання мають відповідати правилам доречності.
«Ми не можемо сказати, наприклад: «Я не згоден з вами,
тому що мені не подобається ваше обличчя» [1].
Для ведення суперечки, так само як і для згоди,
потрібно зосередитися на «конвенції еквівалентності»,
тобто розумінні того, що є доречним в ситуації згоди
і суперечки. Процес виправдання з обох сторін має
проходити за спільними правилами. Такі кризові
ситуації тимчасові, і одним з варіантів виходу з цієї
ситуації є згода. В суперечку включаються не тільки
слова, (мовна перепалка) але й речі, які є причиною
цього спору. Для ведення спору має бути введена
конвенційна еквівалентність. Режим в якому люди
виправдовують свою діяльність називається режимом
справедливості.
Автори розглядають гіпотетичну ситуацію автомо
більної аварії, де гнів водіїв може підсилюватися
багатьма «особистими» проблемами, такими як
проблеми на роботі, хвороба, нестача коштів, проте для
уникнення насилля вони мають відійти від цих причин
і звернутися до адекватних, у цьому випадку, обставин,
таких як правила руху, технічний стан машини тощо.
Для того щоб вибір релевантних і не релевантних
об’єктів співпав, у них повинна бути спільна здатність
до розуміння, що і якою мірою підходить для даної
ситуації. Тобто вони мають мати форми спільності,
які дадуть змогу пов’язати дану ситуацію з іншими,
тотожними [1, с. 68].
Важливим доповненням до теорії світів і режимів,
які були розроблені Тевено і Болтанськи є теорія
множинних режимів залученості, які була розроблена
Тевено і спрямована на аналіз менш узагальнених форм
взаємодії людини з оточуючим світом і іншими людьми.
Залученість у світ має два вектори: спрямованість на
реальність, і на ту чи іншу форму блага більшої чи
меншої ступені узагальнення, що визначає оціночне
судження. Тевено виділяє три режими залучення
відповідно до їхнього узагальнення:
1. Режим публічного обґрунтування (régime de
justification), – пов’язаний з вищими загальними
принципами блага, передбачають публічну дію.
2. Режим інтенціональної чи планової дії (action en
plan), – пов’язаний з більш обмеженим благом, яким
може бути мета агента, і базується на індивідуальній
дії. Оціночні судження передбачають оцінку об’єктів
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і діяльності з точки зору функціональності і результа
тивності.
3. Режим близькості (régime de familiarité, régime du
proche), – пов’язаний з взаємодією людини з близьким
оточенням і базується на прив’язаності (як до людей так
і до речей). Речі наділяються цінністю, тому як дарують
людині відчуття простоти і затишку у звичному світі.
Кожному з видів залученості відповідає свій особ
ливий вид оцінки і особлива модель діяльності. В
залежності від форми залученості людини в світ
змінюється роль мови [8].
Коркюф, проводячи аналогію між «поняттями –
бульдозерами» Клода Гріньйона і деякими соціологіями,
яким автор приписує той же підхід бульдозера, і які
можна було б назвати соціологіями – бульдозерами –
тому що осягають соціальний світ при допомозі
однорідного словника опису, інтерпретації та пояснення,
придатного для будь–якої ситуації. Тим самим вони
намагаються привести до одного знаменника вкрай
різнорідні ситуації [5].
Соціологія режимів дії, що зароджується сьогодні
на основі робіт Люка Болтанські і Лорана Тевено,
навпаки, прагне виявити будь–які шорсткості поля
і запропонувати різні концептуальні ансамблі, що
залежать від того чи іншого типу ситуації. Отже,
метою соціології режимів дії є реконструкція глобаль
ного підходу на основі розробки регіональних
моделей. Кожен з режимів дії намагається осмислити
дію в певних ситуаціях через менталітет і жести,
якими володіє індивід в ході врегулювання відносин
особистостей один з одним і з речами, тобто викорис
товуючи перед–конституйовані точки опори, внутрішні
і одночасно зовнішні по відношенню до особистостей.
І хоча такий підхід знову ставить перед соціальними
науками цілий ряд проблем, сам він не претендує на те,
щоб осягнути все поле соціології.
Тепер звернемося до «теорії градів і світів». Під
поняттям «град» мається на увазі модель суспільного
справедливого устрою. На думку авторів, у сучасному
суспільному устрої існує декілька моделей, що являють
собою системи цінностей і системи справедливого
суспільного устрою. Громадянин в тій чи іншій ситуації
апелює до певного з градів з метою обґрунтувати
справедливість своїх дій і домагань. Таким чином,
головним об’єктом дослідження виступає практика
виправдання.
На формування «теорії градів» вплинули ідеї Макса
Вебера, зокрема, тема легітимного панування (проблема
легітимації), Еміля Дюркгайма і Марселя Мосса (тема
соціальних конвенцій). Великою мірою вплинув і
прагматизм, ідеї Бруно Латура, когнітивна революція
80–90–х років, теорія справедливості Джона Ролза.
Соціологію градів також називають соціологією
виправдання, тому як предметом дослідження виступає
критична здатність акторів обґрунтовувати свою
позицію з точки зору загально значимих принципів і
цінностей в ситуації публічного обговорення.
Болтанськи і Тевено прагнуть відновити зв’язок
соціології з моральною і політичною філософією. В
них на меті показати, що проблема справедливості
важлива не тільки для теоретичної філософії, але й для
соціології. Звичайні люди в буденному житті також
прагнуть прийти до згоди в щоденних практиках.
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Тепер буденне почуття справедливості можна вивчати
соціологічними методами. У процесі дослідження
Болтанськи і Тевено, вивчили, що існує достатньо
велика різноманітність в принципах оцінки і форми
досягнення справедливої згоди. В такому випадку
виникає питання, як в цих умовах можливо досягнення
легітимної згоди, яка передбачає певну універсальність.
Для того щоб судження визнавалося в публічній
суперечці справедливим і викликало всезагальне
схвалення воно має базуватися на загальноприйнятих
еталонах значимості, а також пройти процес узагаль
нення. Гради складаються з певних елементів – людей,
об’єктів, ситуацій. Порядок в цих градах зорганізується
навколо специфічного загального блага (bien commun),
якому відповідають свої моральні установки і свої
форми справедливої оцінки, усіх елементів граду.
Для повнішого опису кожного з градів, дослідники
звернулися до класичних праць з моральної і політичної
філософії, де були зроблені спроби обґрунтувати
значимість тієї чи іншої форми добра – загального
блага. Вони, таким чином, виділяють шість градів
справедливості. Ці шість градів не є вичерпними, проте
на їхню думку вони дозволяють описати більшість
буденних ситуацій виправдання.
Перший град – град натхнення (la cité inspirée).
Головним благом у цьому граді є натхнення. До
форм вияву значимих якостей відносяться творчість,
чуттєвість, спонтанність, емоційність, стихійність. При
моделюванні цього граду дослідники спираються на
концепцію Блаженного Августина, який обґрунтовував
значення граду Божого, заснованого на милосерді,
любові до ближнього, самопожертві. На відміну від
граду земного, всі мешканці граду Божого повністю
віддаються благодаті, посланої згори, тим самим
досягаючи згоди. Об’єднуючим початком служить
натхнення, вища сила, що оволодіває людиною. Тут
немає місця себелюбству, гордині, марнославства,
розрахунку, жадібності. Цінність у цьому граді має
смиренність, скромність, самопожертва, аскетизм,
уважність, спонтанність. Найзначнішими у цьому граді є
святі, мученики, артисти, поети.
Другий град – патріархальний (la cité domestique).
Загальне благо града складається з триєдності – рід,
ієрархія, традиція. Значимі якості – довіра, тісні зв’язки,
особиста залежність, особиста прихильність, лояльність,
ієрархія, авторитет, традиційність, прихильність мину
лого. В основі моделі цього граду твір Ж. Боссюе
«Політика, витягнута з самих слів Святого Письма».
У цьому творі відстоюється ідея божественного
походження абсолютної влади монарха, який втілює в
собі турботливого батька королівства. Влада передається
у спадок, і її легітимність обумовлена безперервністю
королівського роду. Ієрархія є наріжним каменем
патріархального граду, пронизуючи усі відносини осіб
у патріархальному граді забезпечуючи загальну згоду:
відносини вельмож і підданих, сімейні (діти і батьки;
старші і молодші брати, сестри) і родові відносини
(старше і молоде покоління, діди і онуки).
Третій град – град репутації (La cité de l’opinion).
Загальне благо – репутація. До форми прояву значимих
якостей відносяться – популярність, престиж, знатність.
В основу ліг твір Т. Гоббса «Левіафан», зокрема його
філософські роздуми про природу почесті. Мірилом
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значущості в граді репутації є думка оточуючих,
що створює погану або добру славу особі або речі.
Визнання широким загалом, загальна повага гарантує
особі популярність, знатність.
Четвертий град – громадянський (la cité civique).
Благо – загальна воля. До визначних якостей
належать колективізм, рівність, солідарність, єднання,
законність. Спільним благом являється спільна воля
у відповідності з концепцією суспільного договору
Жан Жака Русо. На відміну від патріархального граду
вища влада в громадянському граді не втілена в
одноосібних повноваженнях монарха, а здійснюється
через колегіальне правління громадян, об’єднаних
відношенням солідарності.
П’ятий град – град ринку (cité marchande). Благо –
конкуренція. Значимі якості – ціна, обмін, товарні
відносини. Для експлікації ринкового граду було взято
твір Адама Сміта «Дослідження про природу і причини
багатства народів». Значимість людей в цьому граді
визначається їхнім матеріальним станом, багатством,
успішністю, тобто здатністю стати щасливим володарем
рідкісних благ, а значимість речей визначається їх
ціною. Взаємодія осіб, рухома загальним бажанням
володіти, приймає форму конкуренції, суперництва за
володіння цінними речами або можливість обмінювати
їх. Загальний, повсюдний характер конкуренції
забезпечує справедливу згоду в ринковому граді.
Шостий град – град науки і техніки (cité industrielle).
Благо – ефективність. Значимими якостями є продук
тивність, ефективність, науковість, єдність науки і
промисловості, планування. Дослідники беруть за
основу твір французького утопіста А. Сен–Симона,
теоретика
індустріального
суспільства,
відомого
критика способу життя знаті, дворянства і інституту
спадкування. У своїх працях Сен–Сімон славив прогрес
і виступає за побудову нового суспільства – суспільства
промисловців і вчених, кажучи сучасною мовою,
суспільства експертів і професіоналів. Соціальний
устрій мислився ним як складна організація, кожен з
елементів якої чітко виконує відведені йому функції.
Прогрес Сен–Симоном зв’язувався з розвитком науко
вого знання і промисловості. У цьому граді, згідно
Болтанські і Тевено, справедлива згода забезпечується
загальною орієнтованістю діяльності на практику, корис
ність, результативність. Ефективність розглядається тут
як загальне благо, що відповідає потребам всіх.
Популярність і підвищену увагу серед французьких
(і не тільки) інтелектуалів Микола Копосов пояснює
так: «Болтанськи і Тевено запропонували – мабуть,
єдину у Франції – послідовну спробу створити
нову «парадигму», засновану на новому підході до
проблеми легітимації соціальних відносин і таку, що
виходить із принципів, логічно прямо протилежних
структуралістським» [2, с. 7].
У підсумку потрібно сказати, що теорія Болтанськи
і Тевено стала важливим кроком до переосмислення
попередніх підходів не тільки в межах соціології, але й у
інших сферах соціально–гуманітарного знання.
На основі ідей провідних класиків соціальної і
філософської думки, таких як Марсель Мосс і Еміль
Дюркгайм – концепція соціальної конвенції, Макс
Вебер – проблема легітимації, а також більш сучасні
напрямки – американський прагматизм, ідеї Поля Рікера,
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Бруно Латура, Джона Ролза – теорія справедливості,
Тевено і Болтанськи будують багаторівневу теорію,
яка дає змогу якісно змінити позицію актора щодо
оточуючого середовища. Тепер індивід позиціонується
як істота що здатна до саморефлексії, оціночних
суджень, до побудови стратегій, до релеванстності в діях
відповідно до ситуації, як по відношенню до людей так і
до матеріального світу.
Тевено і Болтанськи не вважають, що їхній
підхід є вичерпним, окрім того вони визнають що
система «градів» є обмеженою і може бути розширена
за потребою. Особливість їхньої теорії полягає в
спрямованості на живу дію, а не на знаходження
певного принципу поділу суспільства, як то класи, касти
або габітуси.
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The contribution of theory of L. Thevenot L. Boltanski
«sociology of the cities» in the critical rethinking of practices
oriented approaches to the study of social phenomena
Over the past few decades, social–philosophical thought has undergone changes
that have led to a revision of most approaches to the study of social phenomena and
the place of man in society. The key role in these changes has played in the direction
of research, which is called the theory of practice. The complexity of the study of
these theories lies in their heterogeneity and interdisciplinary position, which causes a
certain number of problems. Within this practice–oriented direction, there is not even
a single approach to defining the concept of practice.
The article will consider the main concepts of «sociology of the cities» or as they
call it the «sociology of justification» by French sociologists Luc Boltanski and Lauren
Thevenot. According to researchers, the theory of practices albeit useful in the social
sciences but in their advanced version, they are not able to give a full assessment of
our interaction with the world. Sociologists believe that human activity is a rather
complex process, for the analysis of which one must take into account intentions,
moral settings, valuations, value orientations, plans of individuals and communities.
In practice–oriented approaches, in particular in the approach of Pierre Bourdieu,
usually does not take into account the fact that actors are able to generalize, discuss
common problems and argue their position in terms of commonly accepted value
guidelines and rules, act together with others.
In view of this, Boltanski and Thevenot offer a more effective approach to the
study of society, called «sociology of the cities». Sociologists aspire to restore the
connection of sociology with the moral and political philosophy. They aim to show
that the problem of justice is important not only for theoretical philosophy but also for
sociology. Ordinary people in everyday life are also eager to come to an agreement
in daily practices. In their research of Boltanski and Thevenot, found that there is a
sufficiently large variety in the principles of assessment and the form of achieving a
fair agreement.
Keywords: Lauren Thevenot, Luc Boltanski, «sociology of the cities», «practice»,
the theory of multiple modes of engagement, the common good, regime of justification.
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Образ Беатріче
«Божественній комедії »
Данте Аліг’єрі

Досліджено значення образу Беатріче в «Божественній комедії»
Данте Аліг’єрі як основного конструюючого елементу, що бере на себе роль
Іншого та формує уявлення про сприйняття жінки в період європейського
Проторенесансу. Розглянуто відмінності бачення та репрезентації жіночого
образу представниками поетичного стилю «Dolce stil nuovo» та Данте. Мета
дослідження полягає в аналізі образу Беатріче як одного із центральних жіночих
образів поеми та висвітленні таких феноменів як Зустріч з Іншим та Погляд,
яким надається значення поворотного моменту в трансформації світоглядної
Моделі, представленої Данте. В статті використано структурно–
психоаналітичну методологію Ж. Лакана та філософсько–богословську теорію
італійського вченого Ф. Нембріні. Робиться висновок, що саме Беатріче,
вміщуючи в себе символічний та сакральний зміст, приймає на себе функції того
Іншого, що здатний змінити як світоглядні орієнтири так і включити об’єкт,
що з ним взаємодіє у сакральний простір.
Ключові слова: Беатріче, Данте, «Божественна комедія», Зустріч, Інший.

Значення Данте в світовій культурі, важко
переоцінити, адже йому вдалося створити перший
поетичний жіночий образ, котрий, проіснувавши
більше семисот років, не втратив своєї актуальності,
залишаючись «на слуху» в літературі і мистецтві,
зайнявши чітку позицію символічного об’єкта, що
увібрав в себе сукупність ціннісних, культурних та
етичних смислів. Саме Данте стоїть біля витоків
філософської культури доби Відродження, як останній
поет середньовіччя і разом з тим перший поет Нового
Часу. Разом з тим, образ Беатріче є досить складним
для аналізу, адже дослідники,беручи до уваги традиції
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ідеалізації в куртуазній культурі, досі ставлять під
сумнів реальність її існування. Саме тому в статті
проаналізовано основні теорії та концепції, стосовно
досліджено образу Беатріче, а саме розглянуто точку
зору Е. Ауербаха, Ф. Нембріні, О. Сєдакової та
застосовано методологію структурного психоаналізу
Ж. Лакана.
Народившись в 1265 році і провівши дитячі та
молоді роки у Флоренції, Данте Аліг’єрі, рано познайо
мився з античним літературним надбанням та сучасними
йому поетичними творами. Його зацікавленість
філософією, схоластикою, теологією, астрономією та
астрологією, в подальшому вплинула на специфіку його
поетичної системи, та дала змогу створити унікальну
Модель всесвіту, в котрій відобразилась сучасна йому
реальність та світоглядні аспекти. В ранній творчості
поета простежується поєднання впливу куртуазної
культури і флорентійської поетичної школи «Dolce stil
nuovo», що відрізнялась стилістичною вишуканістю,
алегоризмом, філософічністю, поклонінням коханню,
тощо.
Найбільш повно новаторські мотиви в творчості
Данте простежуються в створенні образу Беатріче,
котрий вміщує в себе основні цінності Данте, його
прагнення, бачення світу і уявлення про життєвий шлях
людини. Беатріче є символічним означенням місця
жінки, як об’єкта кохання, і суб’єкта закоханості, в
самовизначенні людини епохи Середньовіччя. Саме її
можна вважати тим основоположним жіночим образом,
який структурує і репрезентує уявлення про жінку того
періоду, і подальших культурних епох. На першому
місці, таким чином, опиняється Жінка і любов до
неї. Але любов не виключно платонічна, куртуазна, а
зовсім інша: «Любовь, любить велящая любимым…».
Це любов, що веде Данте до світла, від неба до неба.
Недосяжність його метафізичного Бажання, зумовлена
не земними перешкодами, а втручанням смерті, що
змушує його створювати нову реальність, переносити
Зустріч в символічний простір, в якому стало б
можливим продовження стосунків. На думку Ж. Лакана,
таке Бажання, спрямовується на «бажання бажання»:
прагнення визнання свого власного бажання, що
дозволить людині конституюватись в якості Суб’єкта
[7]. Він вважає, що бажання – це завжди відчужена
конструкція, яка виникає як конструкція символічного,
«втраченого» в реальності Об’єкта. Тобто, на його
думку, бажання є чимось, що фундаментально відсутнє
[6]. Таким чином, бажання виникає як бажання іншого
не тому, що інший має ключ до бажаного об’єкта, а
тому, що за бажанням якогось суб’єкта, не залежно
від того, предмет це чи людина, приховується бажання
бути визнаним іншим. На відміну від потреби, бажання
постійно відхиляється, маючи досить ексцентричний
характер, що проявляється в тому, що апелюючи до
реального, воно може задовольнятися ілюзорним
задоволенням. Разом з тим, воно впливає на уявний
порядок суб’єкта, приводячи в рух символічний
ланцюжок означуваних і запускаючи всі мовленнєві
акти, включаючи і мовчання. Тобто, бажання рухає
всіма свідомими та підсвідомими процесами та
уявленнями [7]. Проводячи аналогію з Беатріче,
ми можемо побачити, що для Данте вона перестає
бути виключно померлою коханою, вона продовжує
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залишатися об’єктом бажання, котрий наповнює сенсом
його існування. Саме Бажання іншого є рушійною
силою на його шляху до Бога, сублімуючи всі його
прагнення в собі. Тут спрацьовує один з основних, на
думку Ж. Лакана, принципів функціонування Бажання –
Заборона. Саме якщо об’єкт є недосяжним, він має
змогу безкінечно бути метою існування суб’єкта, його
прагнень. Таким чином, суб’єкт отримує задоволення від
бажання завдяки не досягненню якоїсь мети, а шляхом
повторюваності руху по замкненому символічному
ланцюжку. Обєкт–Причина бажання в Іншому, з яким
ототожнюється суб’єкт, заповнює недостачу, являючи
собою Порожнечу, навколо якої вибудовується бажання,
в той час, як уявний елемент, котрий приховує цю
порожнечу, заповнює її настільки, що вона перестає
бути видимою.
Варто звернути увагу, на те, що образ Беатріче,
позбавлений такої яскраво вираженої динаміки, яка
властива іншим персонажам і не тяжіє до надлишкового
драматизму. В цьому образі відсутній пошук типовості
і прагнення до максимальної реалістичності. Проте,
відразу помітно, що автор саме до цього образу ста
виться з особливою Любов’ю, котра породжує прагнення
і бажання. Протягом всього шляху до Бога, Данте все
більше сповнюється прагненням сказати про неї такі
слова, які ніколи ще не звучали на адресу жінки [5].
На думку Е. Ауербаха, кохання до Беатріче будучи
вирішальним досвідом для Данте, знімало питання
стосовно того, ким насправді була Беатріче в реальному
житті. Будучи алегорією містичної мудрості, вона
зберегла в собі стільки реального і особистісного,
що все ж залишилась людським, жіночим образом
[1, с. 62–63], кохання до якого не суперечить але і не
співвідноситься з традиційним уявленням про шлюб, а
скоріше відповідає тому служінню, котре було яскраво
продемонстроване в куртуазному культі Прекрасної
Дами. Проте, таке служіння має низку відмінностей
від куртуазної манери, котра містить в собі певну
пародійність, відносно суто васальних ритуалів.
Е. Ауербах зазначає, що новизна Беатріче, яка відрізняє
її від Дами Трубадурів і античних міфів – полягає в
присутності в ній чогось більш християнського, ніж
просте загравання зі святістю [1, с. 66].
Слід зазначити, що практично всі поети «Солодкого
нового стилю» мали містичних коханих, з якими
вони переживали різноманітні любовні пригоди, котрі
приносили їм просвітлення та визначали їхнє внутрішнє
та зовнішнє життя. Данте ж представив ці езотеричні
події так, що вони сприймаються як абсолютна
реальність. Створюється враження візіонерського
досвіду, де досконалість перетворюється в чуттєвий
образ, а всі події, гуртуючись навколо цього образу,
загрожують постійною втратою, зникненням, але не
містичним, а цілком осяжним. Крім того, постійно при
сутнє враження кінцевого розриву, котрий виявляється
в подальшому обіцянкою справжнього поєднання або
надією на це [1, с. 63–65].
Міра краси Беатріче – міра дистанції відносно
Центру і зростання швидкості наближення до нього.
Тому, сама пам’ять про неї є актом мудрості, а забуття –
загибеллю і безумством. Як образ Істини, Беатріче не
лише не протиставлялась церковним істинам, але і,
навпаки, приваблює до них, продовжуючи «рух вниз»,
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що починається із самого верху, беручи свій початок від
Богородиці, і через посередництво Лючії, передаючись
Беатріче, пробуджує і дарує Данте шлях вгору [9]. Тому
шлях Данте до Беатріче, можна розуміти як символічну
подорож кожного християнина від чуттєвого до істин
ного[1, с. 109].
Важливим концептом, що можна виокремити
в «Божественній комедії» є феномен Зустрічі, як
поворотного моменту в житті Данте [3]. Цей момент
зустрічі, котрий повторювався з інтервалом у дев’ять
років, є показовим в рамках творчості Данте, адже він
демонструє специфічність бачення поета, відмінності
його інтерпретації та подачі символічного матеріалу.
Якщо порівняти даний опис Зустрічі з Дамою у
Данте і Г. Гвініцеллі, то стає зрозумілим, що він
різниться не лише стилем передачі, а значно глибшими
первопричинами. Так, наприклад, Данте, описуючи
зустріч, обмежується зображенням того, як Беатріче
ввічливо кланяється йому і йде далі [1, с. 37]. Здається,
що він говорить не про те що відбувається з ним в
даний момент, а згадує, демонструючи відновлення
першопочаткового мотиву як події, що відбулася в
теперішньому. Беатріче з’являється, кланяється, і всі
замовкають і не наважуються подивитися їй в обличчя.
І лише коли вона пройшла повз – виникає образне
порівняння, природно породжене прикутістю погляду.
Тобто, в момент зустрічі відбувається трансформація
темпорально–просторових меж, вони втрачають свої
реальні властивості, набуваючи нового звучання:
присутність Беатріче повністю змінює не лише життя,
але і його внутрішнє наповнення. Г. Гвініцеллі же в
своєму описі, перевантаженому чисельними порівнян
нями, теж акцентує увагу на темі привітання, котре
правда виступає скоріше не як Подія, а як зареєст
рований факт, який викликає у нього сильні враження
[1, с. 37].
Важливим явищем в даному контексті, є Посмішка,
адже даруючи поетові своє рятівне вітання, Беатріче
посміхається йому, породжуючи в ньому передчуття
можливості бути причетним до сакрального і запус
каючи механізм Бажання, набуваючи таким чином
статусу Іншого. Спираючись на концепцію Ф. Нембріні,
можна говорити про те, що її посмішка – це посмішка
Бога. Вчений називає цей момент «Втіленням»,
вважаючи його явищем, котре може відбутися в
житті будь–кого [11]. І вже в розділі «Рай» Данте
відкривається справжня таємниця цієї посмішки: «…так
сила ее побеждает мою природу». Тобто, кожного разу,
коли Беатріче посміхається, Данте здійснює черговий
підйом над своєю людською природою [9]. Тобто,
Беатріче займає позицію Іншого, котрий конструює
свідомість суб’єкта відносин, спонукаючи його на зміни,
дії, самоусвідомлення і самоосягнення, модулюючи і
переформовуючи його власне Я.
Розглядаючи символічний, глибинний зміст фено
мену зустрічі, Ф. Нембріні зазначає, що в зустрічі між
людьми може відбутися розкриття Таємниці, адже йти
на зустріч – це таємниця Бога, це подія, що містить в
собі водночас і взаємовідносини, і кохання і пізнання
[11]. Зустріч з Беатріче – це зустріч з Іншим, але,
беручи до уваги запропоновану Ж. Лаканом структурно–
аналітичну концепцію, Прекрасна Дама в куртуазному
культі водночас являла собою Порожнечу, котра
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наповнювалась нормуючими смислами, Беатріче, в очах
Данте, являє собою наповненість Божественним, зустріч
з якою є сходинкою до Бога.
Пояснюючи момент зустрічі та посмішки, Х. Л. Бор
хес наводить приклади інтерпретацій даних категорій.
Так, наприклад, алегористи говорять, що за допомогою
Розуму, втіленого в образі Вергілія, Данте досягає Віри,
за допомогою Віри (Беатріче), він досягає Бога, після
чого йому вже не потрібні посередники, адже шлях
пізнання і богоосягнення пройдено ним до кінця. Проте
існують й інші точки зору, в яких посмішка та погляд
Беатріче сприймається як знак схвалення (Ф. Террак),
або ж як остання демонстрація кохання (Л. Пьєтробоно
і Казіні). Озанам в своїй роботі «Данте і католицька
філософія», написаній в 1895 році, вважає, що апофеоз
Беатріче був первинною темою «Божественної комедії».
Гвідо Віталі, в свою чергу, говорить про те, що вся
книга наводить на роздуми про те, що метою автора
під час написання «Раю» було створення царства
(поетичного та символічного), для своєї Дами. Проте
сам Х. Л. Борхес вважає, що повністю вся книга, а
не окремий фрагмент, була створена задля того, щоб
вставити туди зустріч із втраченою Беатріче, адже в
основі всіх сюжетів, алегорій та символів знаходиться
саме її присутність, посмішка, все це символічне дійство
існує насамперед завдяки їй [2].
Важливим є той факт, що під час подорожі в своїх
видіннях, центральне місце для поета займає момент
очікування зустрічі, очікування можливості Побачити,
або ж змоги вловити її Погляд, який надає подорожі
значно більшої чіткості і напруги [1, с. 46]. Погляд є
визначальною категорією в теорії Ф. Нембріні, котрий
зазначає, що дивитися, віднаходячи Таємницю у всіх
речах, і відновлюючи їх достоїнство, є основною
умовою святості. Беатріче так пояснює своє рішення
спуститися до Данте: «… я зійшла в Пекло із Раю, тому,
що я хочу повернутися в Рай» [4]. Тобто, мається на
увазі, що коли вона відчуває страждання Данте і загрозу,
рай втрачає для неї властивості Раю, як місця спокою і
радості. Сльози співчуття є маркером спуску, свідченням
того, що поки фактор страждання і небезпеки не
зникнуть, до Неї не повернеться відчуття Раю [10].
Тому, своєю присутністю, своїм всепрощаючим
поглядом, вона хоче допомогти йому і собі повернутись
в Рай і побачити Бога. Але слід зазначити, що Беатріче
не сама відчула біль Данте, а через Лючію, котрій про
це повідомила Мадонна. Саме Мадонна – центр, серце,
відчуття тіла Христового. Лише через Неї всі решта
можуть відчути чиїсь страждання [11].
Підводячи підсумки, варто зазначити, що Беатріче –
це образ, що втілює в собі водночас земну і небесну
досконалість, від якої Данте відійшов після її смерті.
Відсутність її самої та її Погляду поруч, змусили поета
втратити причетність до істинності, яку він міг пізнати
лише через Неї. Категорія Погляду, виокремлена
Ф. Нембріні перетворює Беатріче на символічний,
концептуальний конструкт, через який ретранслюється
Погляд Бога, вищої сутності. Вона, втративши свою
реальність, є втіленням всього Жіночного, Іншого,
через яке стає можливим трансформація свідомості
того, на кого буде звернений Її погляд, котрий має змогу
перетворити людину у щось значно більше, «Над–
людину». На думку Ф. Нембріні, саме через погляд
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Іншого, людина зустрічає Бога, а отже, радикально
переосмислює власну життєву модель. Таким чином,
авторству Данте належить створення такого жіночого
образу, який максимально міг вмістити в себе основні
символічні та культурні змісти, характерні для пере
хідного періоду Проторенесансу. Займаючи місце Іншого
і посередника між земним світом і божественним,
Беатріче являє собою унікальну концептуальну єдність
смислотворчих процесів, реалізуючи в собі земну
і небесну здатність до перетворення всього, що її
оточення, адже в її силах стає змінити духовну природу
людини, відкривши їй божественну сутність її єства.
Так, Беатріче є тим Іншим, котрий не прив’язаний
до певної епохи чи простору: будучи своєрідною
ідеєю вона може реалізуватись в будь–якій земній
жінці, погляд якої отримає змогу вмістити в себе силу
трансцендентного перетворення.
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The image of Beatrice in the Divine Comedy by Dante Alighieri
The significance of the image of Beatrice in the Divine Comedy by Dante
Alighieri as the main constructive element taking on the role of the Other and forming
an idea of the perception of a women during the period of the Protorenesans is
researched. The differences of vision and representatives of the poetic style «Dolce stil
nuovo» and Dante are considered. The purpose of the study is to analyze the image of
Beatrice as one of the central female images of the poem and to cover such phenomena
as Meeting with the Other and the View, which gives the value of the turning point
in the transformation of the ideological Model presented by Dante. The article uses
the structural–psychoanalytic methodology of J. Lacan and the philosophical and
theological of the Italian scientist F. Nembrini. It concludes that it is Beatrice, which
contains the symbolic and sacred content in itself, assumes the Other that is capable
of changing both world outlook and the inclusion of an object that interacts with it in
the sacred space.
Keywords: Beatrice, Dante, Divine Comedy, Meeting, Other.
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Маловідома спадщина
Християна Фюрхтеготта Геллерта
Майже забута нащадками творчість Х. Ф. Геллерта являє собою цілісну
філософську, історичну та педагогічну систему, специфіка якої зумовлена
особистістю письменника: його духовністю, світобаченням, життєвим
та творчім досвідом. Мета роботи полягає у встановленні значення і місця
спадщини Х. Ф. Геллерта в контексті суспільних процесів, що протікали в
німецькій та загальноєвропейській філософській та педагогічній традиції
XVIII століття. В сучасному соціальному дискурсі відзначається інтерес до
особистості та творчості авторів, які залишили значний слід у формуванні
національної ментальності, але при цьому були на певний термін забуті або
відкинуті читацькою аудиторією в силу закономірної зміни етичних та
естетичних уявлень і смаків.
Всі твори Геллерта мають під собою чітке та логічне теоретичне
обґрунтування, відбивають історичні та соціальні реалії свого часу. Разом
з тим для автора важливо втілити свої ідеї та погляди в життя і на
наочному художньому матеріалі продемонструвати можливості вирішення
просвітницьких завдань засобами філософії та практичної педагогіки.
Ключові слова: бюргерство, дидактика, Просвітництво, стародрук,
епістолярний стиль, просвітницька педагогіка.

У відділі рідкісних книг бібліотеки Південно
українського національного педагогічного університету
імені К. Д. Ушинського в Одесі перебувають три томи
зібрання творів Християна Фюрхтеготта Геллерта
видання 1790 р. [10; 11]. Сучасний рівень використання
стародруків як джерел з історії науки значною мірою
залежить від обліку та наукового рівня описування
пам’яток друку. Це питання є особливо важливим для
стародруків і рідкісних видань, вивчення яких сприяє
відновленню історичної пам’яті та ліквідації білих плям
в історії всіх галузей науки.
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Християн Фюрхтеготт Геллерт (Christian Fürchtegott
Geliert, 1715–1769) – відомий німецький літератор,
філософ, викладач і громадський діяч раннього Про
світництва в Німеччині фігура добре відома та
шанована. Однак Геллерт цікавий своїм співвітчизникам
перш за все з точки зору його ролі в створенні
літератури для середнього класу і становленні багатьох
літературних явищ, зокрема, цілого ряду жанрів:
духовних пісень і од, байок і притч, «слізних» комедій,
епістолярного роману.
Інші аспекти творчості Х. Ф. Геллерта знайшли
своє відображення в нечисленних працях зарубіжних
дослідників. Найбільш значущими роботами стали
«Інший роман. Життя графині шведської фон Г**
X. Ф. Геллерта: Від просвітницької пропаганди до
сентиментальної автобіографічної поетики» Е. Мейєра–
Крентлера [13], а також фундаментальне дослідження
В. Мартенса «Послання чесноти. Епоха Просвітництва у
дзеркалі моральних тижневиків», важливе місце в якому
вчений відводить Х. Ф. Геллерту, чия творчість тісно
пов’язана з журнальної культурою XVIII століття [12].
У 1988 р. завдяки зусиллям літературознавця
Б. Вітте побачило світ видання зібрання творів Геллерта,
а також монографія «Учитель цілої нації» [14], в якій
дослідник показав, наскільки важливу роль зіграв
Х. Ф. Геллерт не тільки в історії німецької літератури,
але й в формуванні моральної філософії німців.
Незважаючи на те, що твори Геллерта знайшли
свого читача на теренах Російської імперії, в вітчиз
няній філологічній науці немає спеціальних робіт,
присвячених творчості німецького автора. У літера
турній енциклопедії 20–х–30–х років ХХ століття
під редакцією В. М. Фріче і А. В. Луначарського був
опублікований матеріал про Геллерта, але в ньому
оцінка письменника здійснена в дусі пролетарської
моралі того часу. Німецький автор представлений
посереднім філістером, далеким від антифеодальних
настроїв [4]. Змінилися часи, але до теперішнього
часу в роботах загального характеру по німецькій
літературі можна знайти лише поодинокі згадування про
автора, в ряді статей зачіпаються лише окремі аспекти
творчості Х. Ф. Геллерта. Так, існують дві статті проф.
М. І. Ніколи [5; 6], де вона розмірковує про вплив
Геллерта на ряд російських письменників, а також
виділяє значимість російської теми в творчості Геллерта.
Слід зазначити також окрему главу підручника «Історія
німецької літератури», яку проф. В. А. Пронін присвячує
«Бременській групі» [8] – авторитетному об’єднанню
авторів епохи раннього Просвітництва, особливо
виділяючи в ряду ранніх просвітителів Німеччини
Х. Ф. Геллерта.
В. М. Пашігорев в докторській дисертації «Роман
виховання в німецькій літературі XVIII–XX століть.
Генезис і еволюція» [7], згадуючи Геллерта, вказував
на важливу роль роману німецького автора «Життя
шведської графині фон Г**» в процесі становлення
просвітницького роману в Німеччині. У монографії
«Література бідермейера в Німеччині XIX століття» [2]
О. Р. Іванова відзначає значення «зворушливих» комедій
автора «Прочанка», «Ніжні сестри», «Хвора дружина» в
процесі освоєння німецької сценою бюргерського життя,
а також бачить в Геллерті свого роду предтечу того
майбутнього літературного напряму, яке в подальшому
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розвитку буде позначено як бидермейер. Також у своїй
кандидатській дисертації «Семантичні модифікації
метамовної сутності мови байки» [1] дослідник
Н. Г. Ареп’єва відзначає важливу роль Геллерта в роз
витку жанру байок в Німеччині, характеризуючи автора
як прихильника моральної та педагогічної значущості
байки. Певний інтерес викликає творчість Геллерта у
дослідників, що займаються перекладацькою рецепцією
творів німецького автора.
Викликає значний подив той факт, що ім’я Геллерта
не згадується в жодній праці нашої філософської тра
диції.
Таким чином, очевидною є потреба більш пильного
і багатостороннього розгляду філософської та педагогіч
ної спадщини Х. Ф. Геллерта.
Мета роботи полягає у встановленні значення і
місця спадщини Х. Ф. Геллерта в контексті суспільних
процесів, що протікали в німецькій та загально
європейській філософській та педагогічній традиції
XVIII століття.
Актуальність дослідження обумовлюється тим фактом,
що в сучасному соціальному дискурсі відзначається
інтерес до особистості та творчості авторів, які
залишили значний слід у формуванні національної
ментальності, але при цьому були на певний термін
забуті або відкинуті читацькою аудиторією в силу
закономірної зміни етичних та естетичних уявлень
і смаків. Вивчення творчості Геллерта в зазначених
аспектах дозволить істотно збагатити уявлення про
процес становлення німецької просвітницької філо
софії, її внутрішню полеміку з системою світогляду
класицизму, про ту роль, яку Х. Ф. Геллерт зіграв в
філософії та культури свого часу.
Геллерт був одним з найпопулярніших авторів
епохи раннього Просвітництва, але, тим не менш,
письменство для нього мало другорядне значення. В
першу чергу Геллерт мислив себе викладачем. Протягом
всього періоду навчання в Лейпцігському університеті
майбутній письменник не переставав мріяти про
викладацьку діяльність. Після того як він захистив
26 квітня 1751 р. докторську дисертацію на тему
«Мистецтво створення повчальної байки», він починає
читати лекції з поезії та ораторського мистецтва, моралі
та педагогіки на посаді приват–доцента в рідному
університеті.
Геллерт отримав посаду позаштатного професора
філософії. Він був талановитим викладачем. На
його лекції з поезії та красномовства в Лейпцизький
університет з’їжджалися студенти з усієї Європи. В
аудиторії збиралося до п’ятисот чоловік, що само по
собі було неймовірною цифрою на ті часи. Йоганн
Крамер так описував виступ Геллерта перед студентами:
«Мова його була ясна і відчутна, а звук його голосу мав
в собі щось настільки чутливе і важливе, що проникав
до глибини серця. Цей звук голосу надавав якусь силу
всьому тому, що він читав і розповідав. У числі тих, хто
слухав його мало без сумніву знайдеш таких, котрі б не
пригадували того, що при читанні їм найвідоміших своїх
віршів, а особливо духовних віршів і пісень ... Геллерт
витягував часто сльози у своїх слухачів» [3, с. 26].
Декільком студентам, майбутнім видатним літера
турним і громадським діячам, серед яких О. Кутузов,
О. Радищев і Ф. Ушаков, пощастило відвідувати лекції
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Геллерта в Лейпцігському університеті, куди Катерина
ІІ відправила для навчання дворянських дітей, щоб
сформувати коло освічених придворних діячів.
Знайомство з німецьким автором залишило глибокий
слід в серцях та пам’яті студентів. Це доводить той
факт, що багато членів радищевського гуртка надалі
доклали чимало сил, пропагуючи в Росії особистість
і праці Геллерта. У своєму творі «Житії Федора
Ушакова» Радищев пише: «За счастие почесть можно,
если удостоишься в течение жития своего беседовати с
мужем, в мире прославившимся... отличным счастием
почесть должно, если сопричастен будешь беседе
добродетелию славимого. Таким счастием пользовались
мы хотя недолгое время в Лейпциге, наслаждаясь препо
даванием в словесных науках известного Геллерта» [9,
с. 60].
Творчість Геллерта, завдяки ідеям автора, зацікавило
Кутузова, а також і інших членів новіковського гуртка.
Релігійно–моральні ідеї німецького автора, його інтерес
до почуттів і переживань людини отримали відгук серед
молодих масонів. У журналах, що видаються Новіковим,
таких як «Ранкове світло» і «Московське щомісячне
видання», публікувалися переклади робіт Геллерта.
Так, наприклад, Кутузов перекладав статті німецького
мораліста «Повчання батька синові, якого відправляє він
в Академію», «Чому недобре наперед знати долю свою».
У виборі літературних жанрів Геллерт насамперед
спирався на їх дидактичний потенціал. З його точки
зору, література повинна не розважати, а виховувати і
повчати. Смак і мораль були центральними поняттями
в навчанні Геллерта і його творчості. Вони, в свою
чергу, пов’язані з просвітницьким вченням його часу.
Всі літературні жанри, в яких працював Геллерт, були їм
теоретично обґрунтовані.
Найпершим теоретичним трактатом Геллерта стає
його дисертація «Мистецтво створення повчальної
байки», перекладена в 1772 році на німецьку мову під
назвою «Про байки та їхніх авторів». Згідно Геллерту,
байка, як жанр, легка для сприйняття і наочна, легко
засвоюється, при цьому приносить задоволення як
читачеві, так і слухачеві. Автор вважає, що слідує
традиції давньогрецького байкаря Езопа, коли дотри
мується ідеї, що істина в картинках швидше доступна
нижчому прошарку суспільства. Показово також, як
на закінчення байки «Бджола і курка» автор визначає
призначення байок жанру: «Показати правду в
картинках тим, хто має небагато розуму» [10, s. 98–100].
Геллерт вважав, що люди неохоче сприймають
пряме повчання, тому необхідно шукати інші шляхи, а
саме створювати байки. Поет повинен відмовитися від
диригентської функції та дозволити читачеві виправляти
свої помилки самостійно. Не заклики змушують людину
змінюватися, а байка в легкій ненав’язливій формі
повинна торкнутися сердець читачів. Геллерт нерідко
вставляв в контекст своїх лекцій в Лейпцігському
університеті притчі та байки, вважаючи, що цей жанр
також може вплинути на почуття і думки підростаючого
покоління. Примітно також, що багато байок автора
адресовані жінкам, не тому що ті, на його думку, більш
схильні до пороку, а оскільки на відміну від чоловіків
вони позбавлені можливості отримувати освіту. Процес
пізнання і практичні висновки, які слідують в результаті,
є тією виховною особливістю, яка закладена в байці.
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Геллерт був не єдиний у подібних поглядах.
І. Х. Готшед (1700–1766), К. Х. Гертнер (1712–1791),
Й. А. Крамер (1723–1788), Х. Ф. Вайссе (1726–1804)
також підкреслювали педагогічні можливості байки, а
Г. Е. Лессінг (1729–1781) наполягав на систематичному
вивченні байок в школах. Однак оптимізм у поглядах на
виховання, який був поширений серед поетів раннього
Просвітництва, поступово слабшає. В кінці XVIII ст. з
появою дитячих журналів, антологій творів і шкільних
підручників пряма очевидна дидактичність байки привела
до того, що її стали відносити до тривіальної літератури.
Слід зауважити, що Геллерт усвідомлював та
передрікав, до чого може привести повсякденне і
приватне використання байки. У своїй п’єсі «Ніжні
сестри» він представляє старомодного педанта Магістра,
який намагається за допомогою власне складеної байки
повчати племінницю з тим, щоб та погодилася вийти
заміж. Але такий спосіб не допомагає, а лише викликає
обурення у дівчини. Сам Геллерт в своїх кращих байках
і повчальних казках виступає повною протилежністю
Магістра. Його завданням є не пряме повчання – автор
лише описує різні життєві ситуації, даючи читачеві або
слухачеві самому осмислити простір байки і застосувати
її мораль у ставленні до власного життя. На думку
Геллерта мораль в байці не повинна бути вузька і
педантична. Вона повинна містити іронію і гумор, бути
небагатослівною, викладатися з натяком. Що стосується
змісту байок і притч, то тут автор воліє висвітлювати
проблеми повсякденного характеру. Він вселяє праг
нення до доброзвичайності та різноманітних чеснот.
Байки стосуються питань шлюбу, відносин між статями,
виховання дітей і викривання людських пороків. При
цьому в текстах завжди відчувається виховний імпульс.
У 1742 році в журналі «Звеселяння розуму та
дотепності» Геллерт опублікував статтю «Роздуми
про хороший німецький лист пану Ф. Х. ф. В.»
(Gedanken von einem guten deutschen Briefe, an den
Herrn F. H. V. W.). У своїй статті Геллерт наполягав на
тому, що при написанні листа не слід пов’язувати себе
правилами: «гарний лист повинен бути природним,
зрозумілим, написаним живою мовою і з урахуванням
теми бути переконливим. В іншому автор листа повинен
керуватися добрим смаком» [11, s. 185].
Через дев’ять років Г. В. Рабенер запропонував
Геллерту опублікувати посібник з написання листів,
який би об’єднав власні листи автора та рекомендації
щодо їх складання.
У січні 1751 року Геллерт відправляє зібрання
своїх листів на рецензію Й. А. Шлегелю і вже в
квітні у видавництві Вендлер опублікував книгу під
назвою «Листи з додатком докладного міркування про
добрий смак». Актуальність епістолярного жанру у
розглянутий період підтверджує той факт, що в цей же
час виходять ще два твори інших авторів на цю тему:
«Основні положення хорошого письма» німецького
педагога і лютеранського теолога Й. К. Штокгаузена
і «Керівництво правильного створення німецьких
листів» німецького просвітителя Й. В. Шауберта. Робота
Штокгаузена була опублікована незадовго до появи
книги Геллерта, і Геллерт вказує цього автора в примітці
до своєї книги. Показово, що всі три автори наполегливо
пропонують відмовитися від застарілих правил і ратують
за природний, ясний стиль письма та хороший смак.
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Книга Геллерта «Листи з додатком докладного
міркування про добрий смак» отримала велике визнання
читачів не тільки тому, що він був відомим автором,
а в більшій мірі через те, що його теорія була ясно і
дохідливо викладена та зрозуміла малоосвіченій публіці.
Особливістю цієї праці Геллерта на думку дослідника
Б. Вітте є те, що цю працю не можна розглядати як
звичайний письмовник, в якому зібрані зразки листів:
любовних, вдячних, листів–співчуттів тощо [14, s. 117].
Ця праця є цілісним монолітним теоретичним твором,
в якому автор озвучує також свої дидактичні ідеї та
питання поетики, роздуми про стиль і смак. Він не
розглядає листи, приурочені до якихось значимих подій:
привітання до весілля, народження дітей, свят тощо.
Йдеться про листи, в яких має місце опис повсякденного
життя людини, переживання, почуття та емоції, обмін
досвідом, а також про листи, здатні передати смуток,
співчуття, дружбу та любов. «Хто насправді може бути
чуйним, може розчулитися, засмутитися, зрадіти, тому
не потрібно думати про правила», – вважає Геллерт
[10, s. 137]. Він закликає відмовитися від застарілих
норм німецької мови і канцелярського стилю. У листі
немає місця штучним формам. Автор листа повинен
дотримуватися лише вільної течії думки, завдяки чому
текст отримає природну форму. Лист – це «наслідування
хорошої бесіди» [10, s. 83]. Лист повинен бути
природним, але не дуже, тому що в противному випадку
він стане безбарвним та непривабливим.
Геллерт звертається до теми жіночого письма, яке,
на його погляд, частіше є прикладом природного стилю.
З цього приводу автор писав: «Можна відповісти на
питання, чому жінки пишуть листи більш природною
мовою, ніж чоловіки. Почуття, які відчувають жінки,
тонше і яскравіше, ніж наші. Їх можуть розчулити
тисячі незначних дрібниць, які у нас не викличуть
ніяких емоцій». Через дев’ять років після публікації
статті «Роздуми про хороший німецький лист пану
Ф. Х. ф. В.» Геллерт отримав лист від 21–річної
шанувальниці його творчості Кароліни Християни
Луціус, яке цілком відповідало його уявленням про
ідеальний природний стиль. 22 жовтня 1760 року він
відправляє дівчині відповідь, в якій захоплюється її
манерою письма: «Я дійсно не можу пригадати, щоб
коли–небудь отримував такий веселий і природний
лист від якоїсь дами, про чоловіків я взагалі не говорю,
оскільки наші жарти не підходять для письма. Ваш лист,
шановна мадемуазель, найкращий з тих, що я коли–
небудь отримував» [11, s. 62]. З цього моменту між
Геллертом і молодою особою зав’язується листування,
яке тривало до 1769 року, тобто до кінця його життя.
Геллерт демонструє в своїй праці не тільки вдалі зразки,
а й листи невдалі, які він критикує з дидактичної точки
зору. Він виступає проти формального канцелярського
стилю і глибокодумних галантних дотепів. Зауважимо,
що автор не сприймає поширених в той час письмовни
ків – заготовок листів на всі випадки життя. «Все разом
узяті письмовники не навчать нас думати» [11, s. 63].
Заміною письмовникам Геллерт вважає публікацію
прекрасних листів як сучасників, так і листів великих
людей давнини. Всі ідеї про природний стиль
приватного листа наочно продемонстровано автором в
його сімейно–психологічному романі «Життя графині
шведської фон Г**».
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Останньою значною теоретичною працею письмен
ника стає збірка «Моральні лекції». Вони були опублі
ковані вже після смерті німецького автора у 1772 році
і об’єднували в собі основні етичні ідеї та дидактичні
концепції, які проповідував Геллерт протягом усього
життя. Лекції носили практичний характер і спочатку
задумувалися Геллертом як навчальний матеріал для
його викладацької діяльності. Протягом всього свого
життя автор постійно переробляв і доповнював тексти
лекцій. Ідея видати повне зібрання лекційного матеріалу
прийшла в голову автору вже наприкінці життя. Геллерт
відредагував більшу частину текстів та відправив їх на
рецензію своєму другу Й. А. Шлегелю.
Три лекції з майбутнього зібрання про властивості
та користь моралі, а також про те, як людині треба
зберігати свою гідність, були прочитані автором
29 квітня 1765 року та 12 жовтня 1767 року для
курфюрста Фрідріха Августа Саксонського в бібліотеці
Лейпцігського університету. Повне зібрання «Моральних
лекцій» було опубліковане вже після смерті письменника
у 1770 році і розпродане тиражем 50 тисяч примірників.
Що 35 тисяч примірників були надруковані у 80–ті роки
XVIII ст.
Вже у 80–х рр. XVIII ст. в зв’язку з новими
бурхливими віяннями в просвітницькій естетиці та
літературі всю творчість Геллерта було піддано жорсткій
критиці, в тому числі і моралізаторство автора. Лекції
Геллерта не можна назвати педагогічним вченням. Їх,
скоріше, слід розглядати як погляди автора на процес
виховання, його власні роздуми про мораль і етику,
частково закладені з народження, частково засновані на
власному досвіді. Уявлення автора не є суворою цільною
системою, вони сформульовані у формі настанов та
ненав’язливих порад і носять дискретний характер.
У «Моральних лекціях» Геллерт пише про при
родне почуття добра і зла (лекція 2), відмінності між
філософською та релігійною мораллю (лекція 3), про
переваги моралі давнини перед мораллю сучасності
(лекція 4), про першочергові обов’язки людини: про
здоров’я тіла (лекція 11), про помилки, які можливі
при турботі про здоров’я тіла (лекція 12), про благо
пристойність (лекція 13), про зовнішні блага суспільного
життя (лекція 14) про майно, про владу (лекція 15),
про силу розуму (лекція 16), про застосування розуму
(лекція 17), про перемогу над бажаннями і пристрастями
(лекція 18), про перемогу над бажаннями за допомогою
спокою і терпіння (лекція 19), про смирення (лекція 20),
людинолюбство і віру в бога (лекція 20), про виховання,
особливо в перші роки дитини (лекція 22), про
виховання в період дорослішання дитини (лекція 23),
про борг спорідненості та дружби (лекція 24), про шлюб
і подружні зобов’язання (лекція 25), про зобов’язання по
відношенню до бога (лекція 26).
Одна з центральних ідей – виховання чесноти. Він
вважав, що чеснота – це сила, яка йде від бога. Людина,
що живе в чесноти, не тільки вчинює морально, вона
живе за законами божими. Доброчесність буде винаго
роджено почуттям радості та щастя: «Доброчесність –
це збіг всіх наших намірів, схильностей і діянь з
божественним порядком. Доброчесність вимагає роз
думів, пильності, самообмеження і поміркованості в
бажаннях ... Проте, мої панове, немає іншого шляху
до щастя, як шлях чесноти» [11, s. 167]. Геллерт дає
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конкретні поради, як в повсякденному житті поводитися
доброчесно. Він називає дві основні чесноти людини,
якими також володів сам – це скромність і помірність.
Згідно Геллерту, помірність – це не аскетизм, а золота
середина. Людина повинна насолоджуватися життям,
але, в той же час, вміти обмежувати свої бажання на
благо інших людей (лекція 23).
Для Геллерта, як і для більшості просвітителів,
була важлива причетність людини до суспільного
життя, соціальна значущість кожного індивіда. Згідно
поглядам німецького автора найбільшу цінність в
суспільстві мають такі поняття як людинолюбство та
справедливість, честь та добре ім’я, відносини між
друзями, родичами, подружжям, батьками та дітьми.
Для автора важливо не тільки розповісти, як виглядає
добропорядна людина, але й навчити, як стати такою.
Як і всі просвітителі, Геллерт покладався на
силу розуму. «Світло розуму відкриває нам те, що
відбувається в глибинах нашої душі і ми усвідомлюємо
наші наміри, рішення і таємні схильності» [11, s. 178].
Геллерт також радить читачеві обмежувати свої
природні почуття розумом і совістю. Автор визнає, що
людина недосконала – її розум не рятує від помилок.
В її серці живе не тільки чеснота, Геллерт не ігнорує
цей факт. Тому людина для нього – це суміш слабості
та гідності. «Хто така людина за своєю природою? Її
розум часом затуманений невіглаством і обмеженістю,
її серце – злими схильностями та надмірним само
любством, її тіло є крихким, слабким і хворим сховищем
для душі ... Найчастіше людина – це суміш слабкості та
гідності, мудрості та дурості, чесноти й пороків, спокою
і занепокоєння. Часом людина помічає недоліки душі
та тіла і приховує їх, часом вона не хоче їх бачити і
намагається здаватися краще, ніж вона є» [11, s. 198].
22–а і 23–я лекції присвячені питанням виховання
підростаючого покоління. Процес виховання, з точки
зору Геллерта, відноситься до найважчих обов’язків
людини, і в той же час цей процес є найприроднішим
і святим. Геллерт дає точне і містке визначення
вихованню. «Виховувати дітей – це формувати їх
розум, серце, тіло і природні здібності, щоб вони жили
собі й іншим на радість і змогли б досягти мети свого
існування» [11, s. 221].
Велику увагу Геллерт приділяє в 23–ій лекції
питанню авторитету батьків і належного зразка
виховання. Батьки повинні стати для дитини прикладом
доброчесної поведінки для того, щоб формувати її
розум і серце. Доброчесний батько може позитивно
впливати на дитину, навіть якщо йому бракує освіти.
І в той же час навіть дуже компетентний педагог не
зможе нічого добитися в вихованні дітей, якщо сам
не веде праведного життя. Автор настійно вимагає від
батьків серйозного ставлення до обов’язків виховання,
допомоги в цьому процесі дружини, і на підтвердження
своїх слів наводить приклад давнього Катона, про якого
Плутарх писав: «після того, як його дружина народила
йому сина, він навіть відкладав державні справи, щоб
купувати дитину» [11, s. 230].
Говорячи про старанність в навчанні, Геллерт зачіпає
таку людську якість як честолюбство, яке він вважав
однією з найпоширеніших вад. Дух суперництва, на
думку Геллерта, гальмує розвиток особистості. Він перед
бачає гордість, заздрість, ревнощі, холоднокровність,
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помсту, лихослів’я і веде до зречення від бога. Щоб не
схилити мимоволі дитину до честолюбства, необхідно
бути дуже обережним із заохоченням. Одяг та іграшки
в якості заохочення Геллерт відкидав, так само як і
звільнення від роботи, в іншому випадку робота буде
розглядатися як несвобода. Заохочення має виражатися
в книгах, музикальних інструментах та інших речах,
які діти можуть з користю застосовувати в навчанні та
іграх. Що ж стосується похвали, то вона повинна бути
стриманою і служити підбадьоренням для здійснення в
подальшому доброзичливих вчинків. Тему шкоди духу
суперництва Геллерт висвітлює не тільки в «Моральних
лекціях», а й у вірші «Слава», в притчах «Пан і конюх»,
«Очікувана слава», «Безсмертний автор». Дурні ті
поети та письменники, воєначальники, придворні,
державні службовці, вчені, які в дусі суперництва хочуть
піднятися над іншими людьми. Бажання перемогти
суперника порушує мир в душі. Найбільш показова для
цієї теми байка «Жайворонок», в якій Геллерт доводить,
наскільки абсурдно бажання принизити і знищити
суперника (в байці жайворонок сидить в клітці і співає,
він чує своє відлуння із сусідньої кімнати і намагається
його переспівати, але чим голосніше він співає, тим
голосніше відлуння; в результаті жайворонок гине).
Висновки. Теоретичні трактати Геллерта являють
собою не просто зібрання його дидактичних ідей та
концепцій, вони є також філософсько–естетичним
фундаментом літературної творчості автора. Всі твори
Геллерта, будь то байки та притчі, зворушливі комедії та
роман, духовні оди і пісні, мають під собою теоретичне
обґрунтування. Разом з тим для автора важливо втілити
свої ідеї та погляди в життя і на наочному художньому
матеріалі продемонструвати читачеві періодики можли
вості вирішення просвітницьких завдань в художній
творчості.
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Little–known Christian Fürchtegott Gellert’s heritage
Almost forgotten of the descendants C. F. Gellert’s heritage is a holistic
philosophical, historical and educational system, the specifics of which stems from the
individual writer: his spirituality, world view, life and career experiences. The purpose
of the work is to determine the value and place of the legacy of C. F. Gellert in the
context of social processes that took place in the German and European philosophical
and pedagogical traditions of the XVIII century. In modern social discourse there is an
interest in the personality and creativity of the authors, who left a significant mark in
the formation of national mentality, but at the same time they were for a certain period
forgotten or rejected by the reader’s audience due to the natural change of ethical and
aesthetic representations and tastes.
All Gellert’s works have clear and logical theoretical justification reflect to the
historical and social realities of his time. However, it is important for the author to
translate their ideas and views on life and art with visual material for demonstrate
the possibility of solving educational problems by means of practical philosophy and
pedagogy.
Keywords: burghers, didactics, Enlightenment, early printed books, epistolary
style, enlightenment’s pedagogy.
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Помісність і автокефалія в євхаристійній
еклезіології Олександра Шмемана
Проаналізовано співвідношення понять помісності та автокефалії у
вченні про церкву одного з найвпливовіших богословів ХХ ст. О. Шмемана.
Показано, що ці два поняття є пов’язаними, але не тотожними. Помісність як
втілення кафолічності стосується церковної онтології і є незмінним принципом
церковного устрою. Помісність є об’єднання усіх вірян на певній території у
одну церковну спільноту. Натомість автокефалія – принцип адміністративної
побудови церковної організації, явище історичне та тимчасове. Розглянуто
співвідношення помісності та національності. Християни служать Богу через
свою національність, але надмірне акцентування націоналізму є викривленням
церковності. Доведено, що прагнення до автокефалії є природним і справедливим
для церкви у незалежній державі.
Ключові слова: еклезіологія, церква, помісність, національність,
автокефалія.

В українському суспільстві останніми роками загост
рилася дискусія про необхідність створення єдиної
помісної Православної Церкви в Україні. До дискусії
підключаються широкі кола вірян та політичних діячів,
які не завжди розуміються на тонкощах богослов’я та
його окремої галузі еклезіології – вчення про Церкву.
Можна також спостерігати, як деякі політичні сили
намагаються використати Церкву як засіб пропаганди
або підтримки певної ідеологічної позиції. В цьому
контексті важливо аналізувати ідеї найвпливовіших
сучасних православних богословів, одним з яких є
Олександр Шмеман.
Протопресвітер О. Шмеман (1921–1983) – священно
служитель Православної Церкви в Америці, талано
витий богослов другої половини ХХ ст., твори якого
продовжують надихати вже не одне покоління
священнослужителів і вірян – у своєму світобаченні
був послідовником євхаристійної еклезіології. Цей
напрямок богослов’я був створений у Православному
Свято–Сергіївському богословському інституті в Парижі
в 1930–50–ті рр. До цього православне богослов’я
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 125

розглядало Церкву виключно в категоріях універсаль
них. Універсальна еклезіологія бачила повноту Церкви
у її вселенській структурі, тобто у сукупності всіх
місцевих Церков; Церква розглядалась у категоріях
частин (місцеві Церкви) та цілого (вселенська Церква).
На противагу цьому в євхаристійній еклезіології повнота
Церкви розглядається як така, що є присутня в кожній
євхаристійній спільноті, очолюваній єпископом; тобто
місцева Церква – це є та сама Церква, що й Церква
вселенська.
Еклезіологія Шмемана ставала предметом наукового
аналізу декількох дослідників, зокрема, Майкла Х’єлма
в Упсалі, Швеція (2011) [14] та Майкла Вудза з Като
лицького університету Америки у Вашингтоні (2004)
[15]. Більшість православних богословів, які дослі
джують євхаристійну еклезіологію, звертаються пере
важно до творів М. Афанасьєва та митрополита
Пергамського Іоана Зізіуласа. Було відмічено, що у
працях останнього євхаристійна еклезіолгогія набула
найбільш завершеної форми [5, с. 27]. Попри це, у
творах Шмемана та в його діяльності як церковного
політика євхаристійна еклезіологія зазнала набагато
більше практичного застосування. Але комплексного
аналізу співвідношення понять помісності та автокефалії
в контексті євхаристійної еклезіології Шмемана прове
дено не було.
Принципи, які втілилися у євхаристійній еклезіо
логії, були намічені ще Георгієм Флоровським у
статті «Євхаристія і соборність» (1929 р.). Він писав:
«У Євхаристії невидимо, але дійсно, відкривається
повнота Церкви. Кожна літургія звершується у зв’язку
з усією Церквою і немов би від її особи, не тільки від
особи присутніх людей (...) Бо кожна... «мала Церква»
є не тільки частина, але й зібраний образ усієї Церкви,
невід’ємний від її єдності і повноти. І тому в усякій
літургії таємниче, але реально співприсутня та бере
співучасть уся Церква» [4, с. 13–14]. Як зазначає
К. Фельмі, у богослов’ї Флоровського Церква пізнається
у євхаристійному зібранні, у євхаристійних дарах та
у євхаристійній молитві, проте сам Флоровський не
розвивав і не продовжував цієї думки [3, с. 170]. Ідею
співвідношення Євхаристії та Церкви підхопив та
розвинув колега Флоровського по Свято–Сергіївському
інституту протопресвітер Миколай Афанасьєв. Вперше
ідею євхаристійної еклезіології Афанасьєв виклав у
1934 р. у статті «Дві ідеї Вселенської Церкви»: «Як
у євхаристійні жертві перебуває весь Христос, так у
кожній церковній спільноті є вся повнота Христового
тіла... Це означає, що усяка церковна спільнота є
вселенська церква, і що тільки та спільнота є церква, в
якій присутній Христос» [1, с. 25]. Ідеї Флоровьского
та Афанасьєва сформулювали еклезіологічне бачення
Олександра Шмемана.
На переконання Шмемана, Церква є основною
реальністю в цьому світі, яка є способом життя
християн та їхнього єднання з Богом; це є спільнота,
що вже зараз живе новим життям, яке подається від
Бога. Сприйнявши принципи євхаристійної еклезіології,
Шмеман органічно поєднав їх із власним баченням
«віднесеності» цього світу до Божого царства. З точки
зору євхаристійної еклезіології, кожна місцева спільнота
являє і сповнює себе як Церква Божа, коли відправ
ляє євхаристію. В кожному євхаристійному зібранні
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присутня вся повнота благодатних дарів, що дарована
Церкві. Перебуваючи в різні часи в різних історичних
обставинах, Церква внутрішньо залишається тотожньою,
і в кожній євхаристійній спільноті в усі часи та завжди
виявляється вся повнота Церкви Божої як містичного
«тіла Христового».
На теми церковного устрою Шмеман писав пере
важно у полемічному контексті – заради обґрунтування
канонічного положення церковних юрисдикцій, до яких
він належав як священик. У європейський період життя
Шмеман належав до Російського Західно–Європейського
екзархату Константинопольського патріархату, і як
представник цієї юрисдикції полемізував з богословами
Російської Православної Церкви Закордоном (т.зв.
«Карловацької» юрисдикції). Після переїзду до Сполу
чених Штатів у 1951 р. Шмеман повернувся до
еклезіологічної тематики у низці статей та виступів,
присвячених положенню та проблемам православ’я
на Американському континенті. Він долучився до
дискусій про канонічний статус Північно–Американської
митрополії, яка з 1924 р. відокремилася від РПЦ.
Шмеман наголошував на тому, що адміністративний
устрій Церкви має визначатися богослов’ям, а не
зовнішніми чинниками. Праці о. Олександра сприяли
формуванню засад для автокефалії Православної Церкви
в Америці. У 1970 р. прагнення Шмемана втілилися:
Північно–Американська митрополія набула повної
канонічної незалежності від Московського патріархату.
Нова автокефальна Церква вперше серед православних
Церков стала використовувати у власній назві
географічну, а не національну ознаку. Шмеман бачив
у цьому вірність фундаментальному принципу право
славної християнської еклезіології: принципу помісності.
Помісний принцип церковної організації Шмеман
вважав питанням догматичним, тобто таким, що є
суттєвим для самої християнської віри та не може
змінюватись. Шмеман був переконаний, що інші
принципи церковного устрою неможливі. Саме поміс
ність забезпечує єдність Церкви на одній території.
Нехтування цим принципом, що можна дотепер
спостерігати у країнах діаспори, Шмеман розцінював як
підривання найсуттєвішого у Церкві – її єдності.
Що означає «помісність»? Під цим терміном
Шмеман розумів: «Те, щоб усі християни, які
знаходяться на одному місці, з’єднані благодатною
владою одного єпископа, складали органічну єдність, на
цьому місці являли і втілювали кафолічну і вселенську
сутність Церкви» [13, с. 322]. Об’єднувати вірян у
єдину Церкву має те, що вони вірують в єдиного
Бога – це принцип «єдності з неба» на противагу
численним факторам, що претендують на об’єднання
вірян «знизу», та водночас призводять до розділення
з іншими, інакшими вірянами, тобто на противагу
принципам національним, культурним, ідеологічним
тощо. Тому іншого принципу для об’єднання християн,
крім помісного, для Шмемана не може бути, адже тільки
він «дає можливість об’єднувати людей у Церкву, тобто
у Христі і тільки в Ньому, ні в чому не применшуючи,
не підмінюючи і не спотворюючи цього надприродного,
божественного дару єдності» [12, с. 343].
Помісна Церква – це передусім Церква місцева,
тобто одна спільнота на чолі з єпископом. Така
спільнота має всю повноту сакраментальних дарів.
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По відношенню до більш крупних об’єднань, таких
як регіональні митрополії, автокефальні Церкви чи то
вселенська Церква, громада є частиною тільки в суто
обмеженому розумінні, і водночас за суттю частиною
не є такою. Шмеман відмовлявся застосовувати по
відношенню до Церкви категорії «цілого» та «частини»,
пояснюючи це тим, що у Церкві «частина не тільки
згідна із цілим, але його у собі цілісно втілює, тотожна з
ним, є цілим» [6, с. 367].
Помісна Церква об’єднує всіх православних хрис
тиян на даній території, вона є універсальною –
призначеною для всіх. Водночас помісна Церква
обмежена. Визначена місцем, вона не може мати своїх
частин поза цією територією, за винятком місій, тобто
тимчасових або обмежених певним завданням структур.
Шмеман наводив приклад непорушного дотримання
принципу помісності у IX столітті, коли вже накопи
чилося достатньо церковно–політичних протиріч між
християнськими Сходом і Заходом, крім споконвічної
різниці в літургійних обрядах. У ті часи в Римі
існувала низка грецьких монастирів, та усі вони,
попри «культурні зв’язки» з Візантією, перебували в
юрисдикції Риму, і питання про зміну підпорядкування
не виникало. Так само коли свв. Кирило і Мефодій з
благословення Константинопольського патріарха Фотія
прибули до Моравії, яка була підпорядкована Римській
Церкві, вони «природно і автоматично» увійшли до
Римської юрисдикції, хоча «були греками і членами
константинопольського кліру» [12, с. 339].
Принцип помісності є основою кафолічності (в
традиційному православному українському перекладі:
«соборності») Церкви. Шмеман нагадував, що грецьке
слово katholike означає перш за все «цілісний», і
вказував на те, що Вселенська Церква не є тільки
сумою своїх частин, але – що «все у Церкві кафолічно,
тобто у кожній частині цілісно втілюється вся повнота
досвіду Церкви, вся її сутність» [13, с. 320]. Тому
«кожна громада у самій собі, у своїй помісній єдності»
має «живий досвід єдності народу Божого» [13, с. 320],
кожна частина живе досвідом цілого організму. Отже,
кожна місцева Церква є «сама Кафолічна Церква, що
перебуває на даному місці» [13, с. 320].
Принцип помісності в історії Церкви часто
конфліктує з ідеєю національної Церкви. Шмеман
зауважував, що сам по собі національний момент у
християнстві «аж ніяк не є злом» [13, с. 323]. Так,
кожен християнин «покликаний до служіння світові,
тобто своєму народові, державі, культурі, до прагнення
у них і через них явити Царство Боже» [12, с. 344].
Національний вимір християнства Шмеман не вважав
цінним сам по собі: він стає цінним лише тією мірою,
наскільки є «кафолічним», тобто «здатним нести і
передавати живу істину Православ’я, гарантувати
органічну безперервність Церкви» [11, с. 479]. Але
націоналізм може стати небезпечним для християнства –
коли виходить на перший план. І Шмеман був
переконаний, що він вже давно став таким. «Гіпертрофія
націоналізму (...) є страшна отрута, що вже давно
отруює церковну свідомість», – писав богослов [13,
с. 332], і називав націоналізм «насправді і суттєво
єрессю про Церкву» [10, с. 411].
Небезпека націоналізму для Шмемана полягала
у тому, що «підсвідомо відбувається зміна ієрархії
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цінностей, коли вже не народ служить християнській
правді і істині і себе і своє життя вимірює ними,
а, навпаки, саме християнство і Церкву починають
вимірювати та оцінювати з точки зору їхніх «заслуг»
перед народом, батьківщиною, державою тощо» [13,
с. 324]. Замість принципу «Церква зі своїм народом»,
який можна було почути, зокрема, від деяких
радянських ієрархів, Шмеман пропонував, щоб, навпаки,
народ був завжди з Церквою.
Помісний принцип устрою Церкви не заперечує
того, що межі церков можуть пересуватися, а ієрархічна
підпорядкованість єпископських кафедр – змінюватися.
Адміністративний устрій та ієрархія честі – це явища
історичні та дочасні, які Церква не абсолютизує, позаяк
сам принцип помісності залишається незмінним. Саме
з незмінності цього принципу виходять усі історичні
форми церковного устрою, в тому числі автокефалія.
Автокефалія – це не те саме, що помісність.
Якщо помісність – принцип церковної «онтології»,
то автокефалія – принцип адміністративного устрою.
Спочатку термін «автокефалія» вказував на певну форму
втілення принципу помісності, був «регулювальною
формою зв’язку між Церквами, а зовсім не принцип
розділення Церкви на абсолютні у власній юридичній
«незалежності» одиниці» [13, с. 325].
Оскільки на початку власної богословської кар’єри
Шмеман займався церковною історією, він про
стежував зв’язок між ідеями, якими жила Візантійська
держава, та її церковним устроєм. Для візантійців
була притаманна теократична ідея, і вони бачили
відповідність державному устрою в устрої церковному –
як нерозривний союз імперії та Церкви. Саме таке
світобачення спричинило виникнення національних
автокефалій, зазначав Шмеман: «не може бути неза
лежності від Імперії без відповідної церковної незалеж
ності» [9, с. 559].
Боротьба за церковну автокефалію стала невід’єм
ною складовою національно–визвольної боротьби моло
дих політичних націй. Показово, що всі перемовини
щодо автокефалій, починаючи від автокефалії Московсь
кої Церкви проводилися за більш активної участі
держав, ніж самих Церков (за винятком Православної
Церкви в Америці). Тому головний зміст автокефалії –
не стільки незалежність Церкви (бо, стаючи незалежною
від закордонного церковного центру, вона водночас
перебувала цілком залежною від своєї держави), як
її національність, наголошував Шмеман [9, с. 560].
Церква ставала «релігійною проекцією нації», і Шмеман
зауважував, що цей факт не слід розглядати як «відхи
лення» чи ставитися до цього негативно або зневажливо.
Абсолютна незалежність та рівноправ’я автокефа
лій – такий принцип проголошували деякі закордонні
російські богослови середини ХХ ст., зокрема, архіманд
рит Софроній (Сахаров) [2], з яким не погоджувався
Шмеман. На противагу тезі архім. Софронія про
побудову Церкву за взірцем Святої Трійці Шмеман
наполягав, що, оскільки йдеться про емпірічну Церкву,
яка перебуває в «світі цьому», основою християнської
еклезіології має бути таїна боговтілення, тобто христо
логія, а не тріадологія: «Якщо триєдине буття є змістом
церковного життя як вічного одкровення про Триєдину
Єдність, то формою Церкви, онтологічним законом її
структури є Боголюдськість Христа» [6, с. 366].
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В теорії для Шмемана Вселенська Церква не є
федерацією автокефальних Церков. Церкві притаманна
органічна єдність, і у співвідношенні вселенського і
помісного вона має проявлятися в тому, що помісні
Церкви «не доповнюють одна одну, не є «частинами»
або «членами», але кожна з них і всі вони разом – не
щось інше ніж Єдина, Свята, Кафолічна і Апостольська
Церква» [8, с. 358]. Церкви, які перебувають у
«кафолічній згоді», пізнають одна одну як саму себе, і у
цих інших – єдину Церкву [8, с. 360].
Але на практиці о. Олександр спостерігав інше. В
історичному православ’ї він діагностував розпадання
вселенської свідомості. Розвиток автокефалій був
для Шмемана ознакою «натуралізації християнства»,
свідченням того, що православний Схід не витримав
спокуси редукувати Церкву до «природного, земного
та світського» [10, с. 408]. Спочатку Московська
автокефалія стала проявом не справжніх церковних
прагнень, а політики «великодержавності», коли стали
«більше думати про Третій Рим» і «менше жити свято
отцівською традицією» [13, с. 334]. А з виникненням
національних держав на Балканах постало прагнення
кожного народу будь–якою ціною досягти автокефалії.
Під автокефалією тут стали розуміти незалежність
національних Церков від старих східних патріархатів,
передусім – від Константинополя. Підживлювало цей
процес і виродження візантійського універсалізму у
грецький націоналізм. Відбулося «зрівняння сенсів
автокефалії та незалежності» внаслідок того, що
«церковна свідомість почала зсередини визначатися
державно–національною» [13, с. 325].
Автокефальні Церкви, і не тільки нові балканські,
а й такі як Російська, почали жити власним життям,
автокефалія для них стала виключно юридичним
поняттям, засобом ізоляції, «самозахисту Церков
одна від одної», «гордовитого самоствердження» [13,
с. 325]. Взаємовідносини автокефальних Церков між
собою стали визначатися принципами, запозиченими з
міжнародного права – невтручання у справи одна одної,
захисту власних прав тощо. Це призвело до того, що
фактично Православна Церква втратила себе як єдину
Церкву на вселенському рівні.
Принцип помісності став вочевидь нездійсненним
на територіях діаспори. Якщо в період становлення
національних автокефалій Церква була одним з найваж
ливіших факторів єднання або навіть створення нації,
то тепер церковний націоналізм став фактором, що
роз’єднує – «карикатурою власної первісної функції»
[9, с. 562]. Як громадянин держави зберігає власну
національну ідентичність або навіть громадянство
закордоном, так і вірянин став розуміти себе вірянином
передусім національної, автокефальної, а не кафолічної
Церкви, і за кордоном намагається виявити свою віру
саме у площині своєї національної церковності.
Відповідно й автокефальні Церкви стали сприймати
свою ідентичність у національних, а не територіальних
межах. Думку про те, що кожна з національних Церков
має свої «канонічні права» по всьому світові – на всіх
територіях, де розсіяні люди цієї нації, – Шмеман
називав зведенням до абсурду основоположного
принципу устрою Церкви [9, с. 563]. Тому в останній
своїй прижиттєвій книзі «Євхаристія» Шмеман із
сумом зазначав: «Релігійно забарвлений та релігійно
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виправданий націоналізм давно став справжньою
єрессю, яка калічить церковну свідомість, безнадійно
розділила православний Схід та робить усі наші
балачки про вселенську істину православ’я лицемірною
брехнею» [7, с. 161].
Висновки. Еклезіологічне бачення О. Шмемана має
за основу євхаристійну еклезіологію М. Афанасьєва.
Головною складовою еклезіології Шмемана є акцент
на первинності та догматичній важливості помісного
устрою Церкви. Помісність та автокефалія – поняття
пов’язані, але не тотожні. Питання про церковну
автокефалію як практичне втілення принципу поміс
ності за конкретних історичних умов Шмеман
розвивав у контексті підготовки богословського
підґрунтя, а пізніше – полемічного захисту автокефалії
Православної Церкви в Америці. Нами встановлено,
що центральною практичною ідеєю, яка походить від
еклезіології Шмемана, є об’єднання в Церкві як у одній
спільноті (в ідеалі – в одному євхаристійному зібранні)
всіх православних християн, які мешкають на даній
території. Також з’ясовано, як принцип помісності
може конфліктувати з ідеєю національної Церкви.
Національний вимір не є поганим сам по собі, зазначав
Шмеман. Християни як новий народ Божий мають свою
історичну проекцію – стаючи членами Церкви, люди не
втрачають, зокрема, своєї національності. Саме через
свою національність вони покликані виявити Царство
Боже. Втім, виникнення національних автокефалій та
гіпертрофію націоналізму Шмеман бачив як велику
загрозу для історичного православ’я, зокрема для
візантійського та російського. Важливо наголосити,
що церковні автокефалії для богослов’я Шмемана є
також історичними проекціями, тобто тимчасовим,
а не сутнісним явищем. Якщо помісність стосується
онтології Церкви, то автокефалія – це один з принципів
її адміністративного устрою, що не має «вічного»
значення. Межі, кількість та порядок розташування
автокефальних церков можуть змінюватися. Головним
для Шмемана було – переконати церковних ієрархів та
вірян у давній, але історично забутій істині: Церква має
об’єднувати всіх вірян, що мешкають або перебувають
на певній території, незалежно від інших критеріїв –
національності, культури, мови, політичних поглядів,
смаків тощо. Ця ідея, що була важливою для Шмемана,
надзвичайно актуальна і для українського сьогодення.
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The locality and autocephaly in the Eucharistic ecclesiology
of Alexander Schmemann
The article analyses the correlation of the notions of locality and autocephaly
to the doctrine of the Church of Alexander Schmemann, one of the most influential
theologians of the twentieth century. It is shown that these two concepts are dependent
but not identical. Particularity as the embodiment of catholicity concerns the ontology
of the church and is an unchangeable principle of church order. Locality means
the integration of all Christians in the same area into one and the single church
community. In contrast, autocephaly is an administrative principle of the church
organization, a historical and temporal phenomenon. The correlation of locality and
nationality is also examined. Christians serve God with and through their nationality,
but excessive emphasis on nationalism is a distortion of church mind. It is proved
that the desire for autocephaly is natural and fair for the Church in an independent
state.
Keywords: ecclesiology, church, locality, nationality, autocephaly.
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Онтологічний проект Мейстера Екхарта
як підґрунтя антропології
Миколи Кузанського
Дослідження має на меті показати, що антропологічна лінія вчення Миколи
Кузанського сформувалась під впливом аргументів негативної теології Екхарта,
і хоча й спиралася на Corpus Areopagiticum, проте мала досить виражений
характер рейнської містики. Так, після прочитання творів рейнського містика
Кузанець у 1444 році змінює акцент у власних дослідженнях з Бога на людину,
а в руслі власне антропологічних розвідок – з ratio/mens на intellectus. У процесі
компаративного аналізу концептів обох німецьких мислителів виявляється, що
їхні розвідки щодо концептів ratio, intellectus, intellegentia носять не стільки
гносеологічний, скільки антропологічний характер, адже мають на меті
створення підступів до осягнення сутності людини і сенсу її буття в цьому світі,
що передбачає максимальне становлення людської природи. Автор експлікує,
що прописана рейнським містиком онтологічна концепція співвідношення
esse та essentia / quod quid est безпосередньо впливає на співвідношеня в
концепті Кузанця intellectus та ratio, тобто: в людині зверненість на буття
актуалізує її intellectus, а зверненість на сутність – її ratio. Автор робить
висновок, що зрозуміти філософську систему Миколи Кузанського (а тим паче
її антропологічну частину) неможливо без врахування рецепції ним спадку
рейнського містика Мейстера Екхарта.
Ключові слова: природа людини, антропологія, онтологія, intellectus, ratio,
esse, essentia.

XIX століття виявилося досить знаковим у дослі
дженні текстів середньовічних містиків, зокрема
через появу досить якісних перекладів, які спиралися
вже на науковий підхід, намагалися в одному руслі
витримувати термінологічний апарат і давали гарне
підґрунтя для здійснення компаративного аналізу
текстів мислителів, споріднених культурною спадщиною
та концептуально близькими розвідками. Так, проб
лемне поле щодо текстів і смислів спадщини Миколи
Кузанського значно розширилося з виходом у 1857
році німецьких проповідей Майстера Екхарта (видання
здійснювалось Францом Пфайффером – Franz Pfeiffer),
адже воно майже відразу поставило питання щодо
досить вагомого впливу цього мислителя на німецького
кардинала, зокрема в тому, що стосується апофатичного
богослів’я і рецепції Corpus Areopagiticum. Запущений
у XIX столітті, цей процес набув свого розвитку вже
у XX, коли нарешті всі дослідники творчості Кузанця
відзначали, що розуміти його без усвідомлення впливу
містики Екхарта неможливо (до цього акцент робили
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радше на творчості Джордано Бруно). Знаменно, що
першим цю думку озвучив якраз у 1901 році Рудольф
Штайнер (Rudolf Steiner): «Для того, щоб зрозуміти
Кузанця, необхідно повернутися до Екхарта» («Für
ihn muss man, um Cusanus zu verstehen, auf Eckhart
zurückgehen») [див. 12]. Розвиваючи цю тезу, Штайнер
пише, що якщо порівнювати ці два уми, то кардинал –
це абсолютно науковий мислитель, який прагне
піднятися від дослідження конкретних феноменів цього
світу до стану духовного споглядання; натомість Екхарт
як містик поринає у споглядальне життя виключно
шляхом віри. З цією тезою німецького дослідника
можна сперечатися, та все ж важко не погодитися з його
словами про те, що обидва мислителі мали однакову
мету – знайти шлях до внутрішнього життя, однак
інтелектуальний та науковий базис Кузанця був значно
більший. Саме з такого ракурсу погляд на німецьку
містику з антропологічним ухилом набув свого розвитку
в XX ст. Як вдало жартують щодо процесу пожвавлення
досліджень у науковому середовищі щодо обох
мислителів Harald Schwaetzer та Georg Steer: «Майстер
Екхарт був знахідкою для Миколи Кузанського. Але й
навпаки: Микола Кузанський став щасливим випадком
для Майстера Екхарта» («Meister Eckhart war ein
Glücksfall für Nikolaus von Kues. Aber auch umgekehrt:
Nikolaus von Kues war ein Glücksfall für Meister Eckhart»)
[11, p. IX]. Дослідження текстів Екхарта відбувалося
під таким впливом рецепції його ідей Кузанцем, що
навіть Йозеф Кох назвав це «конгеніальною зустріччю»
(«kongenialen Begegnung») двох німецьких геніїв теології
[див.: 4, s. 452], а в подальшому ці слова відлунювали
у дослідженнях його докторанта Герберта Вакерзаппа
(Herbert Wackerzapp), який здійснив глибокий герме
невтичний аналіз обох текстів. Якщо звернутися до
більш сучасних досліджень, то в руслі нашої тематики
найбільш вагомими є погляди Клаус Ренальд, Гарольда
Шветцера, Інго Бакена (Inigo Bocken) та Вольфганга
Летцендайса (Wolfgang Lentzendeis), які вважали що:
(1) вчення Екхарта вплинуло на інтерпретацію
Кузанцем вчення про три роди сущого, що у 1444 році
спричинило поглиблення ним уваги до концепту
intellectus;
(2) антропологічна лінія viva imago Dei також
розглядається як така, що сформувалася під впливом
аргументів негативної теології Екхарта, яка звісно
сформувалася на базі Corpus Areopagiticum, проте мала
досить виражений характер рейнської містики [див.: 10,
s. 85–99; 2, s. 113–132; 5, s. 99–128].
Подібний напрям досліджень є досить плідним,
адже він дає змогу відкрити Кузанця у ще більш гума
ністичному ключі, відповідному його епосі. Подібні
розвідки є досить рідкісним явщем на теренах
світової філософії, і майже відсутні серед зацікавлень
дослідників зі Східної Європи. Заповнення такої лакуни
відповідними роботами не лише розширить горизонт
смислів щодо епохи пізнього Середньовіччя, але й дасть
змогу вдосконалити й, можливо, поповнити вітчизняний
термінологічний апарат філософії.
Ще Герберт Вакерзап (Herbert Wackerzapp) будував
свої дослідження на впливі Екхарта на ранню (1440–
1450 років) творчість Кузанця. Багато дослідників
роблять висновок про те, що кардинал був знайомим з
творчістю рейнського містика ще до 1444 року, і, тим не
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менш, ми не знаємо ані року, ані обставин знайомства
мислителя з його рукописами. Однак є інший цікавий
факт: Кузанець був досить гарно ознайомленим саме з
латинськими працями (він їх цитує частіше за німецькі),
хоча саме ці твори Екхарта вважалися більш єретичними
і, відповідно, були менш відомими, бо їх передавали і
читали потайки, оскільки це було досить небезпечним
навіть для звичайного читача, а тим паче для
священника, який лише поступив на службу до папської
курії і був членом її делегації до Константиполя. З цього
можна зрозуміти, наскільки високо цінував мислитель
віднайдені ним праці, тим паче, що паралельно він якраз
ознайомлювався з оригінальними текстами Платона, чиє
містичне вчення могло видатись Кузанцю суголосним
до Екхартівських ідей (принаймні у тому руслі, в
якому Екхарт в дусі Платонівської ідеї осмислює ratio
як те, що передує творінням/речам, є їх причиною та
«резоном», що позначається у дефініції та сприймається
нашим інтелектом «у внутрішніх началах» речей. *«Еst
enim ratio a rebus accepta sive abstracta per intellectum,
et haec est rebus posterior a quibus abstrahitur; est et ratio
rebus prior, causa rerum et ratio, quam diffinitio indicat et
intellectus accipit in ipsis princiis intrinsecis. Et haec est
ratio, de qua nunc est sermo. Propter quod dicitur quod
logos, ratio scilicet, est in principio: in principio, inquit, erat
verbum» [LW III. р. 22–23, n. 29]). Мислителя цікавив
не так «єретичний» зміст творів Екхарта, наскільки
новий тип мислення та ідеї суголосні до його власних.
Така зацікавленість згодом стала успіхом не лише для
розвитку філософської системи Кузанця, а й для усієї
освіченої Європи. «Codex Cusanus 21» містить списки
робіт латиною Екхарта, які були зроблені Миколою
Кузанським ймовірно через декілька років після
написання «De Docta ignorata» (дослідники зазвичай
датують цю подію 1455 роком). Віднайдені у 1880 році
в Ерфурті, вони виявились єдиним джерелом тих творів
Екхарта, які до того часу взагалі не були відомими.
Цікавим є і те, що саме на період списування Кузанцем
Кодексу припадає поява у нього ідеї viva imago /
similitudo Dei, яка має антропологічну спрямованість і
тому носить системний характер для його вчення.
Така органічна рецепція може пояснюватися лише
єдністю остаточної мети філософських вчень Екхарта
і Кузанця, про що ми вже згадували на початку цієї
невеличкої розвідки щодо конгеніальності двох містиків.
Філософські системи обох мислителів є спрямованими
на людину, точніше на ту сферу її життя, яка власне й
робить її унікальною у цьому «світі тварин і янголів».
Цю унікальність людини як Божого творіння «за
образом і подобою» якнайкраще експлікує та сфера
(або площина) мислення, яка є недосяжною у звичайній
повсякденній свідомості, щодо якої нам завжди
бракуватиме знань, яким би вченим не було наше
незнання, і яка, проте, відкриває можливість досвіду
найглибшого розуміння, – досвід, який має предикат
божественності і відкриває шлях до трансцендентного.
Саме тому, на нашу думку, розвідки обох мислителів
щодо концептів ratio, intellectus, intellegentia носять
не стільки гносеологічний, скільки антропологічний
характер. Сам метод пізнання, який вибудовують
Екхарт і Кузанський, є вторинним, порівняно з тим
смисловим навантаженням, яке створює підступи до
осягнення сутності людини і сенсу її буття в цьому світі:
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злиття з Богом, але не розчинення в Ньому з втратою
особистості, а навпаки – максимальне становлення
людської природи в акті deiformitatem.
Так, з одного боку, Екхарт стверджував, що в
поєднанні з Божественним ніщо людина ніби поринає
в «колодязь вічного мовчання». Але це мовчання –
це апофатичне відображення божественного Логосу
у порівнянні з людським знанням, оформленим у
слова. In principium erat verbum, яке не здатне вмістити
жодне слово, вимовлене в цьому світі, і тим не менш,
завдяки цим людським словам Божественний Verbum
залучається до динамічного процесу становлення цього
світу, а центром, серединною ланкою цього процесу
між Богом і тварним світом стає людина. Відповідно
і певні риси земного буття людини, стани її розвитку
і становлення переносяться і на Бога. Як людині, яка
читала багатьох отців церкви, Миколі Кузанському
ця ідея рейнської містики видалась не настільки
єретичною, як його сучасникам, – він прекрасно знав,
яке важливе місце відводиться втіленню Іпостасі Сина в
людському тілі, яке потім, разом із ранами, матеріальне
та емпіричне (яке досвідчували учні, доторкнувшись до
нього і отримавши досвід, що виходить за межі лінійної
свідомості) було піднесене на Небеса.
Таким чином, людина постає як емпіричне явлення
Божественного буття в земному світі, що має неодно
рівневі, але ідентичні Богові за змістом форми прояву:
в людині виявляється здатність творити, і ця діяльність
стає прямим продовженням Божественного акту тво
рення у просторово і за часом обмеженому світі.
Як пише щодо цього Кузанець: «Вона (людина) не
виходить за свої межі, коли творить, але, розгортаючи
свій потенціал, досягає самої себе» [De Conj. 144].
А оскільки саме ця потенція має в нас божественну
природу, – можна зробити висновок, що творячи,
Бог також виявляється зверненим не назовні, а
всередину себе (тут ми вже бачимо прямий відхід від
неоплатонічних інтенцій), створюючи буття, esse.
Момент творчості як максимального вияву людя
ності в творчості Миколи Кузанського ми більш
докладно розглянемо в наступному розділі, а тут ми б
хотіли зробити акцент на співвідношенні esse (буття)
і quod quid est (сутності) в системі Екхарта, адже, на
нашу думку, це безпосередньо вплинуло на дистинкцію
ratio – intellectus в творчості Кузанського і спричинило
поворот з 1444 року саме до intellectus.
Отже, якщо прослідкувати співвідношення у філо
софії esse (буття) і quod quid est, essentia (сутності),
то ми побачимо, що esse постає більш внутрішнім,
більш невідємним, ніж сутність. В одній із своїх
робіт Екхарт розгортає цю матафізичну проблематику,
відзначаючи, що є дещо, що найбільш близьке
сущому, що є внутрішнім чином властиве йому, і
це – буття, а оскільки сам Бог є Буттям, то висновок
у цьому силогізмі може бути лише наступним:
(а) від Бога безпосередньо походять всі речі, він не
є опосередкованим, іманентним світу (звідси витоки
панпантеїзму Кузанця); (б) Він єдиний проникає у
сутність речей; (в) все що не є самим буттям – є поза
сутністю, а отже відмінне від неї і є Іншим щодо неї.
І найголовніший, загальний висновок, який робить
рейнський мислитель щодо цього: «Буття ж для
усякого сущого є дещо більш внутрішнє, ніж сама його
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сутність» (Adhuc autem esse intimius est unicuique etiam
quam ipsa essentia illius) [LW III, p. 199, n. 238].
Без еsse ніщо тварне не може існувати, – це
божественна породжуюча причина, яка й забезпечує
існування тварного світу, його фактичну актуальну
наявність: «Тому саме буття є актуальністю всіх речей,
і навіть самих форм» (*Unde ipsum esse est actualitas
omnium rerum, et etiam ipsarum formarum) [LW I, q.
4, a. 1, ad 3]. Натомість сутність не має породжуючої
причини, – це та потенція всередині нас, яка потребує
нашої власної діяльнісної участі для її актуалізації:
«Варто відмітити, що жодна річ в тому, що стосується
її сутності (quod quid est), не має ані породжуючої, ані
цільової причини» (*Secundo notandum est, quod res
omnis, quantum ad sui «quod quid est», non habet causam
efficientem, nec finalem) [Sap., цит. за 13, p. 338–339].
Таким чином, людська природа виявляється
роздвоєною: з одного боку, як тварна сутність вона є
«зовнішньою» щодо Бога, відмінною, чимось «Іншим»
стосовно божественного буття, але це «Інше» не є
нічим спричиненим і цілковито перебуває у владі
самої людини, яка може потенційно спрямувати свою
сутність на набуття «подоби Божої»; з іншого ж боку,
людина має ipsum esse, має у внутрішньому сенсі –
ab alio, тобто дещо відпочаткове у своїй природі і
в той же час трансцендентне їй, як «образ Божий»,
закладений в саму екзистенцію humanitas. Як влучно
описує цю ситуацію богослов–дослідник В. Лоський:
«Бути «більш внутрішнім», ніж сутність, є ще одним
способом залишитись зовнішнім для тварного сущого
як такого. Ця інтериоризована трансцендентність
означає такий стан, при якому залишається можливим
протиставлення між зовнішнім і внутрішнім, наслідком
і причиною, тварною потенційністю та божественною
актуальністю» [1, с. 41]. Ця теза розвивається в іншому
концепті Майстера Екхарта – casus ab Uno, тобто
відпадіння від Єдиного грішної людської природи (на
жаль, це місце творчості німецького містика залишиться
поза контекстом нашого розгляду, – ми лише зробимо
акцент на етичному вимірі людської природи трохи
далі в цьому підрозділі, що також є дотичним до даної
антропологічної проблематики).
Ця онтологічна роздвоєність людської природи
в системі Екхарта, на нашу думку, дає змогу глибше
зрозуміти антропологію Кузанця як космологічну.
Останнє слово не є випадковим: Микола Кузанський
зміг органічно поєднати в собі гуманістичні інтенції
пізнього Середньовіччя, містичний спадок Рейну
та Афін, а також догматичний базис святих отців
церкви, який власне і став тим «каркасом», який
поєднав воєдино його різнопланові розвідки. Власне,
намагаючись осмислити остаточну мету усієї творчості
Миколи Кузанського, на думку приходить вислів
Григорія Нісського (одного з трьох величних богословів
отців–каппадокійців, з творчістю якого він мав
ознайомитись принаймні у Константинополі, якщо не
раніше) про те, що людина – це макрокосм в мікрокосмі.
Якщо дивитись на цю фразу крізь призму творчості
Кузанця (звісно, з відголоссям у ній і споглядальної
містики Діонісія Ареопагіта, і діяльнісної онтології
Екхарта), то ми побачимо, що людина як natura media –
це не просто патетична метафора гуманістичної
філософії, що набирала обороти, а гармонійна логічна
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«побудова», яка містить у своїй основі все різноманіття
всесвіту, а у своїй вершині – Очільника і Творця
всієї світової ієрархії. Людина відіграє роль осердя
цієї системи, вміщуючи в собі як макрокосм увесь
обшир вимірів повсякденного і трансцендентного,
перевершуючи їх. Коли людина намагається пізнати
(і впорядкувати) цей світ, вона обертає на нього свою
essentia / quod quid est, тобто свою людську сутність,
і в акті творчості віднаходить ідею, сутність, ratio
(як ми писали вище, саме цей термін на позначення
змісту Платонівських ідей обирає Екхарт, і це, як ми
побачимо, зовсім не довільна гра термінами): тобто за
допомогою відчуттів (sensus в значенні common sens)
та раціонального мислення (ratio) людина, оперуючи
логосом, впорядковує феномени навколишнього світу,
надаючи їм смисли і продовжуючи божественний акт
творення. Увесь цей процес можна назвати оберненням
назовні – на те, що є зовнішнім щодо сутності людини,
на «Іншого», якщо мислити під іншим всю тварну
природу. Коли ж людина, «назвавши» всі речі (подібно
до того, як Адам давав імена птахам і тваринам в
Едемському саду), не віднаходить нічого схожого на
свою сутність, виявляє, що всі ці рівні прояву життя є
і в ній, але все ж – в ній є і щось більше, і тоді вона
обертає погляд всередину – на своє буття, esse, яке
відкриває шлях до істинного Буття, невимовного та
трансцендентного, непідвладного законам людської
логіки, єднання з яким наділяє людину здатністю стати
точкою coincidentia oppositorum, в якій мікрокосм (цей
світ) може співпасти з макрокосмом божественної
волі. Досягти цього стану, дістатись до самого цього
esse неможливо, використовуючи виключно ratio,
його необхідно вдосконалювати і перетворювати на
intellectus (споріднений божественному уму), який
може абстрагуватись від усього чуттєвого та досягти
чистого споглядання (abgeschaiden leben – в термінології
Екхарта, від цього терміну має свій початок ціла
містична традиція).
Не менш важливим є те, що таке логічне ранжування
функцій і змістів людських ratio та intellectus є ніби
дзеркальним відображенням божественної сутності.
Як відзначає американський дослідник Раян Ундуск
(Rein Undusk), відважна Екхартівська теоретична
розробка, яка містить висновки щодо інтелекту, має
однакове значення як стосовно проблематики Трійці,
так і стосовно людської природи [14, p. 280]. У своїх
«Паризьких питаннях» («Quaestio Parisensis») Екхарт
сміливо відзначає, що, на його думку, Бог мислить не
тому, що існує, – Він існує тому, що мислить (quia sit,
ideo intelligat, sed quia intelligit, ideo est), адже Він
і є «intellectus et intelligere», і Його «розуміння» чи
«мислення» і є основою Його екзистенції (fundamentum
ipsius esse). В якості аргументу рейнський теолог
наводить наймістичніше і найвідоміше місце Євангелія
від Іоана: «In principio erat Verbum». Ця фраза експлікує,
на його думку, те, що відпочатковим був саме Λόγος
(він же intellectus), а не esse. Продовження цієї фрази
також є знаковим: «Все через Нього сталось, і без
Нього ніщо не сталося, що сталося» («Omnia per ipsum
facta sunt, et sine ipso factum est nihil, quod factum est»).
«Здійсненною», «чимбутною», «наділеною буттям»
будь–яка річ може стати лише через Нього – Бога, а
«Deus erat Verbum», з чого Екхарт робить висновок,
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що intellectus є більш первинним, ніж буття [див.
докладніше: Quaestio Parisensis I, 4–5; цит. за 6, р. 45–
46]. Таким чином, тут можна віднайти Діонісієвську
метафору дзеркальності – відображення божественного
в людині: якщо в людині зверненість на буття актуалізує
її intellectus, а зверненість на сутність – її ratio, тоді
буття є для Бога його сутністю («sed esse est essentia dei
sive deus» [Prologus generalis in Opus tripartitum 13, 16;
цит. за 6, р. 87–88]), чим Він і наділяє все тварне. Отже,
божественне буття – це джерело множинності світу,
а Його intellectus натомість – джерело божественної
єдності: «Бог же є єдиним інтелектом, а інтелект –
єдиний Бог. Тому Бог ніколи й ніде не є, як Бог,
окрім як в інтелекті» (Deus enim unus est intellectus
et intellectus est Deus unus. Unde Deus nunquam et
nusquam est ut Deus nisi in intellectu) [Sermo XXIX, n.
300, LW IV, 266, 12–67, 5, esp. 267, 3–5]. Деякі моменти
цієї системи запозичені Екхартом у Аристотеля: Бог
як інтелект знаходиться в постійному акті діяння (а
цим діянням є Його мислення, адже Екхарт пише, що
діяння і є буттям Бога, а Його буття – це intellectus),
тобто Він є чистою актуальністю, і в той же час – Його
буття є єдино довершеним станом спокою. В той же
час, в людині інтелект є лише потенційно заданим,
і для його актуалізації необхідно докласти зусиль.
Чим більше людина актуалізує свою інтелектуальну
здатність, тим більше вона наближається до Бога і
зливається з Його буттям. Такий логічний висновок
набував у творчості Екхарта різних форм. Зокрема
в його проповідях формулювання цієї проблематики
набуло крайнього вияву і навіть увійшло до списку 28
висловів Майстера Екхарта (у десятій статті) у буллі
Іоана ХХІІ «На ниві Господній», де засуджувались
деякі єретичні, на думку тогочасних богословів,
тези. Звучала вона наступним чином: «Ми повністю
перетворюємось у Бога й транссубстанціюємось (від
лат. transsubstantiatio) у Нього; таким же чином, як у
таїнстві хліб транссубстанціює у Тіло Христове. Я
так транссубстанціюю в Нього, що Він об’єднує мене
зі Своїм буттям, а не уподібнює йому» (*Wir warden
alzemale transformieretin got und verwaldert. Merke
ein glichnisse. Ze glicher wise, als an dem sacramente
vewandelt wirt brot in unsers herrn lichamen. (…)
Also wired ich gewandelt in in, daze er wurket mich
sin wesen ein, unglich) [DW I, s. 110, 8–111, 2; s.111,
5–7]. У працях Кузанця ми не знайдемо посилань
на ці німецькі тексти, проте їх відголосок є доволі
відчутним у концептуалізації ним певних суголосних
ідей, зокрема, коли ідеться про згадуваний нами на
початку концепт viva imago Dei – людина як живий
образ Бога в цьому світі. У своєму прагненні встановити
новий сенс в розумінні людини як особистості та
намагаючись вписати її як «центрального актора»
ментальної структури світу, Кузанець опирався саме
на творчість Екхарта. Звісно, важко собі уявити
більш амбіційні твердження щодо людської природи
і Бога, ніж у Екхарта, і Микола Кузанський не мав
наміру повторювати їх; більше того – він ввів поняття
«знаючого незнання» (docta ignoratia) саме для того, щоб
показати недосконалість людської природи і людського
розуму. І тим не менш, ідея Бога як інтелекту мала своє
яскраве відображення у творчості німецького кардинала,
як ми побачимо наприкінці цього розділу. Так, людина
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не може осягнути божественну нескінченність, яка
охоплює весь обшир існуючого, але її інтелект здатний
до досить складних абстракцій, які за допомогою
аналогій (наприклад, многокутник, що за формою
наближається до довершеного кола) наближають людину
до схоплення сутності.
В «Apologia doctae ignorantiae» (1449) Кузанець
висловлює своє ставлення до Екхарта як до геніального
та палкого інтелектуала, проте він відзначає, що його
праці варто прибрати від очей непосвячених і давати
насолоджуватись ними лише глибоко освіченим людям,
у яких не буде схильності до викривлених інтерпретацій
та зловживань сенсами [щодо цього див.: 3, р. 59].
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Ontological project of Mayster Eckhart as the basis
of antropology of Nicholas of Cusa
The study is aimed to show that the anthropological line of the teachings of
Nicholas of Cusa was formed under the influence of the arguments of the negative
theology of Eckhart, and although it relied on Corpus Areopagiticum, it had a rather
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pronounced character of Rhineland mysticism. So, after reading the texts of the
Rhineland mystic, Nicholas of Cusa in 1444 changes his emphasis in his own research
from God to man, and in line with the actual anthropological research – with the
ratio / mens on intellectus. In the process of comparative analysis of the concepts of
both German thinkers, it turns out that their research on the concepts ratio, intellectus,
intellegentia is not so much epistemological as anthropological, because their goal
is to create a basis for understanding the essence of man and the meaning of his
being in this world, which implies maximum development human nature. The author
explicating that the ontological concept of the relationship esse and essentia / quod
quid est directly affects the correlation in the concept of the Cusan’s intellectus and
ratio, that is, the person’s being converted to being actualizes it intellectus, and the
focus on the essence is its ratio. Author notes that it is impossible to understand the
philosophical system of Nicholas of Cusa (and even more so its anthropological part)
if we do not take into account the reception of the heritage of the Rhine mystic Meister
Eckhart.
Keywords: human nature, anthropology, ontology, intellectus, ratio, esse,
essentia.
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Поняття койнонії у Йоанна Зізіуласа
Проведена аналітика поняття койнонії у Й. Зізіуласа. Обґрунтовано
створення ним субстанціалістсько–реляційної концепції койнонії, яка
есплікується через синтез сакраментальних «що» (субстанція) та «як»
(реляція). Тобто, здійснюється не тільки в якості прийняття Дарів (Тіла та
Крові Христа), але й Дару спілкування в інакшості до єднання.
Ключові слова: койнонія, κοινωνία, communio, спілкування, дар, субстанція,
реляція, єдність, єднання, інакшість , богослов’я спілкування.

Термін «койнонія» (грець. – «koinōnia» або «κοινωνία»),
будучи полісемантичним та приналежним до «непе
рекладностей», може бути проясненим з опертям на
його культурно–історичну семантику, але тільки в
казуальному, контекстуальному ключі. У найбільш
загальному охопленні ним позначаються: по–перше,
субстанція, тобто сакральний предмет (Дари), навколо
якого відбувається євхаристійне спілкування; по–друге,
реляції, а саме, внутрішньоіпостасні відношення;
відношення людини до Бога та людей між собою в Бозі;
по–третє, мета цих реляцій. У будь–якому випадку при
його тлумаченні враховуються життєсвітні констатації,
в сукупності діяльнісного та пережиттєвого компонен
тів. Сакраментальний дискурс терміну «койнонія»
найбільш часто актуалізується через розуміння його
як «спів–причастя»; «спілкування» та «спільності».
Імпліцитно, з огляду на мету, через дискурс єдності: у
внутрішньотроїчному, теоантропологічному та екле
зіальному контекстах. В сучасній православній теології
найбільш системне, теоретично обґрунтоване вчення про
койнонію належить митрополиту Пергамському Йоанну
Зізіуласу. Опираючись на ідеї отців–каппадокійців,
критично переосмислюючи концепцію кінонії отця
М. Афанасьєва та, можливо, В. Еларта, він запропонував
оригінальний підхід до цієї проблеми, що й потребує
наукового осмислення.
Метою статті є експлікація поняття «койнонія» у
Й. Зізіуласа з позицій теоретичної системи богослов’я
спілкування.
Дана проблема є малодослідженою. Серед теологів,
які займаються цією, або наближеною проблема
тикою назвемо розвідки К. Фельмі, С. Бортника;
українських науковців Ю. Чорноморця та О. Філоненка,
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орієнтованих на комплексне й системне бачення проб
леми в контексті теологічної ситуації у християнстві
загалом.
Якщо звернутися до двох фундаментальних для
богослов’я спілкування праць Й. Зізуласа «Being as
Communion: Studies in Personhood and the Church»
(1985 р.) («Буття як спілкування. Дослідження особис
тісності і Церкви») та Communion and Otherness.
Further Studies in Personhood and the Church (2006 р.)
(Спілкування та інакшість. Нові нариси про особистість
та церкву), то оригінальною мовою цієї праці є
англійська. Назва першої праці різними мовами
була перекладена як «Буття як спілкування», і лише
одного разу – «Буття як співпричастя» [1, с. 236]. Так
само через комунікативний тезаурус перекладалася
назва й другої праці. Аналогічно подається й зміст,
де фундаментальне, центруюче поняття позначається
двома термінами «communio», та значно рідше,
«communication», які передавалися переважно, як спіл
кування, і лише в окремому випадку – як співпричастя.
На це звертають увагу перекладачі його праці на
українську мову, наголошуючи, що через дискурс
причастя вони перекладають лише «communication
with…» сопричастя з… (брати) участь у…, бути
причетним до… тощо [5, с. 265].
В цілому, позитивно ставлячись до євхаристичного
богослов’я М. Афанасьєва та визначаючи його внесок
у розвиток еклезіологічної проблематики, Й. Зізіулас
підкреслює «фундаментальні відмінності», що відріз
няють його вчення від вчення російського богослова.
Серед цих відмінностей, критикована автором «Буття
як спілкування» сакраменталізація богослов’я. Йдеться
про здійснені М. Афанасьєвим проекції таїни церкви
на сакраментальні категорії [зізіулас Буття 23], що, на
думку Й. Зізіуласа, суттєво обмежує можливості розу
міння смислу причастя, нівелюючи його життєсвітний
вимір.
В який спосіб Й. Зізіулас пропонує розв’язати
суперечності євхаристичного богослов’я? Конструк
тивно, запропонувавши «третє рішення», спрямоване на
поєднання «локалізму» та «універсалізму» [2, с. 23–
24], яке було би прийнятним для обох цих систем.
Простіше говорячи, доповнивши євхаристичне бого
слов’я еклезіологію спілкування. Методологічно, через
розширення «оптики» койнонії за принципом допов
нювальності. Щодо локального, євхаристійного кон
тексту: «від співпричастя Дарами» (М. Афанасьєв) до
«синтезу»: «співпричастя Дарами» та «спів–причастя
як Дар», коли «другим» Даром виступає спілкування
із Значимим Співбесідником та братами у вірі
(Й. Зізіулас). Більш парадигмально: визнання койнонії–
спілкування онтологічним феноменом, конституюючим
чинником божественного та людського буття. Методо
логічно, значно розлогіше тлумачучи зміст та обсяг
поняття кінонії, порівняно з тим, як це подається
М. Афанасьєвим.
Для того, щоб більш повно пояснити нашу гіпотезу,
згадаймо відому фразу Л. Фейєрбаха: «Людина є
те, що вона їсть», виголошену ним, звісно, цілком
у підтвердження своїх матеріалістичних позицій. В
оригінальний спосіб ця фейєрбахівська ідея, осмислена
надалі у С. Булгакова, Вл. Соловйова, О. Шмемана,
досить чітко прояснює телос євхаристії, роблячи акцент
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саме на цьому семантично досить місткому «що»
(виділено нами – Н. І.). Детальніше, якщо споживання
людиною повсякденної (неєвхаристійної) їжі, яке
потребує жертв з боку живих істот, є підтримкою
земного тлінного буття людини, то споживання
Дарів – суть споживання божественного тіла, долучає
людину до духовної тілесності Бога, а значить й до
безсмертного життя. Варто підкреслити, що у даному
випадку співтілесність з Богом слід розуміти буквально
як плекання в собі боголюдського тіла, яке здійснюється
через соборну особистість члени якої, існуючи одно
часно та взаємозалежно, «збирають» Христа–Церкву.
Й. Зізіулас, не заперечуючи фейєрбахівського, а
слідом за ним й афанасьєвського принципу євхаристії з
позиції «що», доповнив його власним «як». Буквально:
«Людина є те, що і як вона їсть», не відділяючи «що»
від «як», субстанції від реляції (виділено нами – Н. І.).
Причому екстраполюючи це парадигмальне «як» на всі
положення власного вчення: від внутрішньоіпостасного
до еклезіального буття. Та звертаючись до таких
феноменів як свобода, любов, спілкування, розглядаючи
їх не як властивості, а як онтологічні предикати
Божественного та людського буття.
Доповнення принципу субстанції принципом реляції
досить повно пояснюється самим Й Зізіуласом через
його звернення до спадщини отців–каппадокійців,
спорідненість з якими неодноразово визнається ним
самим. Очевидно в цьому він спирається на їхні
койнонійні ідеї, що пов’язують іпостасне єднання із
спілкуванням. Цитуючи митрополита, «Замість того,
щоб говорити про єдність Бога в аспекті Його єдиної
природи, він (тобто, Василь Великий – примітка Н. І.)
вважає за потрібне висловлюватися про неї (єдність)
в аспекті спілкування Лиць… Це означає не те, що
Лиця мають онтологічний пріоритет над єдиною
Божественною природою, а те, що єдина Божественна
природа співпадає із спілкуванням Трьох Лиць (виділено
нами – Н. І.) [2, с. 134]. Тобто єдність Бога–Трійці
конституюється сакраментальним «як» – спілкуванням.
Ще точніше, буття Трійці – суть спілкування. Спілку
вання – не субстанція, а реляція. Бог – це субстанція
(іпостасі), що перебувають у відношеннях (спілкуванні).
Окрім очевидного зв’язку парадигмального «як»
Й. Зізуласа з реляційними ідеями отців з Каппадокії,
можна згадати й досить переконливе, хоча й гіпоте
тичне припущення щодо джерел койнонійної концепції
Й. Зізіуласа, проведене Карлом Фельмі. Цей автори
тетний знавець християнської традиції закидає
Й. Зізіуласу неправильне, проте плідне витлумачення
койнонійних ідей лютеранського теолога Вернера
Елерта. Корені ж цього непорозуміння вбачає в зміщенні
євхаристійних акцентів: від трансльованого В. Елертом
тлумачення євхаристії «як спів–причастя святинею»
до ретрасльованого Й. Зізіуласом розуміння євхарис
тії «спілкування святих», виражене євхаристичним
зібранням. В такий спосіб відбувся перехід від субстан
ціалістського тлумачення євхаристії як речі (ta agia)
до несубстанціалістського, тобто рецепції її як дії, як
літургії, тобто, як акту общини. Та, відповідно, кінцева
парадигма – «Євхаристія є не тільки ta agia, але й oi
agioi, спілкування (communio) святих людей» [6, с. 228].
Озвучуючи цю позицію, констатуємо, що вона є досить
інформативною та переконливою. Утім, потребує уточ
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нень, які дозволяють уникнути хибних суджень щодо
абсолютизації реляційного підходу Й. Зізіуласом.
Звернімося до свідчень самого Й. Зізіуласа. З при
воду «спів–причастя святинею», митрополит Пергамсь
кий жодним чином не применшує сакраментальне
значення таїнства таїнств. Як і засновник євхаристійного
богослов’я, Й. Зізіулас також відмічає вирішальне
значення Євхаристії для еклезіології [2, с. 20],
характеризуючи її як зібрання Боже, що є не тільки
історичним фактом, але й есхатологічною подією,
навколо якої конституюється Церква, точніше, говорячи
його словами: «Євхаристія конституює буття Церкви»
[2, с. 21]. У розвиток, він визнає й ототожнює Церкву
з євхаристичною общиною… Там, де Євхаристія, –
там присутня Церква у своїй повноті як Тіло Христове
[2, с. 253], а народ Божий в євхаристії, з місцевою
церквою, в якій відбувається поєднання народу з
Христом; здійснюється єднання Тіла Христового.
Водночас відсутня пріоритетність Христа–індивіда над
Христом–Церквою. Вони існують у тісній взаємодії, що
виявляється в їхній одночасності та взаємозалежності,
що, за Й. Зізіуласом, є характеристиками спілкування
(виділено нами – Н. І.) [7, p. 68]. Звідси висновок про
кафолічність євхаристичного зібрання, яке повинно
включати в себе усіх членів Церкви даної місцевості,
незалежно від віку, професії, статі, національності,
мови тощо. Його географічність, тобто просторову
локалізацію, тобто це община, що живе в певному місці
[2, с. 253]. В євхаристії Церква стає відображенням
есхатологічної общини Христа. У цьому контексті вона
перебуває в очікуванні есхатону та водночас є образом
майбутнього Царства [2, с. 253], коли через євхаристію
зібрання місцевої церкви на чолі з єпископом стає
ідентичним з есхатологічним зібранням святих на
чолі з Христом. Серед інших її атрибутів він називає
такі: здатність євхаристії зводити в єдине ціле, в один
унікальний досвід справу Христа та справу Святого
Духа; вираження есхатологічного бачення через
історичні реалії через поєднання інституціональних та
харизматичних елементів церковного життя тим самим
усуваючи дихотомію між есхатоном та історією тощо.
З приводу «спілкування святих» Й. Зізіулас
наполягає на вагомості комунікативної компоненти
євхаристії. Тобто на надзвичайній вагомості, не тільки
локусу субстанції – Тіла та Крові Христа, але й,
що не менш важливо, локусу реляції – спілкування
людей з Богом та один з одним через Бога що зміщує
його акценти, підсилюючи тріадологічну складову.
Цитуючи Й. Зізіуласа, «коли Бог повідомляє себе
нам, ми вступаємо в спілкування з Богом. Все це
відбувається у Христі і Дусі...» [3, с. 8]. Якщо бути
більш точними: в своєму розумінні койнонії він дрейфує
від принципу «христоцентризм/субстанціалізм» до
принципу «тринітаризм/несубстанціалізм» без зміни
кінцевої мети – єднання з Богом. Адже у випадку
христоцентричного витлумачення койнонії – через
прийняття Дарів стати співтілесниками Христа,
відтворюючи образ і подобу Божу, даних в Боголюдині.
У випадку тріадо логічного витлумаченні – не
заперечуючи значення Дарів–Тіла, оприсутнити інший
Дар – спілкування, який є «образом буття Божого» [2,
с. 22], буття Трійці, відтворити цей дар у літургійному
та поза літургійному спілкуванні.
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Завдяки підсиленню реляційного виміру євхаристії
через витлумачення її не тільки як благодаріння –
актуального комунікативного факту; але й встановлення
та передання, не те, що було легітимізовано та
«закарбовано», а «те, що було «передано»… через
життя, смерть і воскресіння» [2, с. 21], тим самим
фіксуючи важливий момент: жертва Христова, історична
й есхатологічна, стала відома нам через Святе Письмо
та Переказ, що не є арте–фактами, а «схопленим» у
письмовій формі словом Божим. Для християн воно
стало таким, тому що було переданим, повідомленим
їм. У цьому сенсі, продовжує свою думку Й. Зізіулас,
«Євхаристія не є «таїнством», чимось паралельним до
Божественного Слова: це есхатологізація історичного
слова, голос історичного Христа, голос Святого
Письма… Євхаристія є… словом, що стає плоттю,
воскреслим Тілом Логосу» . Не христоцентрично, а
тріадологічно він припускає, що в євхаристії її члени
можуть «скуштувати саме життя Святой Трійці; іншими
словами, реалізувати істинне людське буття як образ
самого буття Божого» [2, с. 21], яке, як відомо, є буттям
у спілкуванні.
Утім, найсуттєвішим, на наш погляд, є інше –
тлумачення таїнства таїнств Й. Зізіуласом з позицій дару
інакшості, що дійсно є новим у православній теології.
Насправді, ідея інакшості, що явно проступає в його
парадигмі євхаристії, є значно глибшою та ґрунтується
на приматі Бога як абсолютного Інакшого та такого,
що через своє внутрішнє буття доводить, що інакшість
абсолютна [4, с. 217]. Це положення вчення Й. Зізіуласа
є надзвичайно суттєвим, тому ми повернемося до
нього пізніше, розглядаючи літургійний центризм як
принцип богослов’я спілкування. Поки що констатуємо
факт, якщо Бог по відношенню до людини є абсолютна
інакшість, то прийняття Дарів є долученням до цієї
інакшості через причастя. Уточнимо, під інакшістю він
розуміє не тільки Інакшість Творця, але й інакшість
іншої людини, яка повинна бути теж прийнятою, як і
інакшість Бога.
Що ж відбувається, коли людина відмовляється
прийняти дар інакшості? По–перше, ekstasis, (інтенція
до спілкування – Н. І.) трансформується в ній у аро–
stasis (дистанцію) між особистістю та природою.
Неспроможність людської особистості до спілкування
з Богом проектується на тварне буття. Це підносить
самість та каталізує індивідуалізацію, яка, власне, й
представляє собою набуття власної ідентичності не
через зустріч з інакшістю, «а через утвердження на
противагу й всупереч іншим істотам. Розрізнення стає
розділенням, а особистість стає індивідом». Індивід як
такий, що прагне ствердити власну самість за рахунок
іншого, стає пеклом для нього; стверджуючи її, він
відпадає від іншого, стаючи пеклом для себе. Екстатичні
інтенції індивідів припиняють бути койнонійними,
демонструючи не різноманітність в єдності, а в
розділенні [3, с. 297]. Звідси його тлумачення гріха як
«розриву між буттям та спілкуванням» [2, с. 102],
«входження в світ ідолопоклонства, тобто як ekstasis
спілкування з одним тільки тварним світом» [3, с. 295],
коли відбувається перетворення тварного буття на дещо
цінніше, порівняно із буттям трансцендентним.
Як підсумок, у розвиток ідей каппадокійців,
М. Афанасьєва й, можливо, В. Елерта Й. Зізіулас
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пропонує розрізнення двох типів онтологій, окреслене
ними досить спорадично, але інформативно. Йдеться
про протиставлення так званої особистісної та
субстанціалістської онології, які він справедливо
вважає протилежними системами [3, с. 112]. Субстан
ціалістську онтологію він характеризує з позицій
іманентно присутньої в ній причинності, коли «причин
ність виникає всередині буття; одне суще передує
іншому, однак їм всім передує або підлягає субстрат,
вічний, такий, що не має причини» [3, с. 112]. Що
собою представляє таке буття? Й. Зізіулас не дає
чіткою відповіді на це питання. Його аналогії з
аристотелівськими матерією чи формою дозволяють нам
висловити лише здогадки, які складно підтвердити чи
спростувати.
Ще одне пояснення цих двох типів онтології
віднаходимо у митрополита Пергамського, коли
він розмірковує над тим, що «в думці Великих
Каппадокійців поняття «буття» додається до Бога в
двох смислах. По–перше, воно означає «ti εοτιν» (що
Він є) Божого буття… усією, сутністю або природою
Бога; і воно вказує на σπωξ εοτιν (як Він є), що теж є
способом позначення буття Бога, точніше того, що ми
називаємо Його особистісністю [3, с. 160]. Чіткіше ж він
висловлюється про особистісну онтологію, виводячи ії
із постулату, що «буття є дар, а не самостійна та така,
що розгортається самостійно реальність» [3, с. 112].
Концепт дару є більш інформативним для нас. По
перше тому, що, як справедливо зауважує митрополит
Пергамський, буття як дар передбачає Іншого, а,
по–друге, дарування – є не нерухомий субстрат, а
процесуальність, що фіксує динаміку самого буття.
Дар передбачає наявність двох сторін. Але найперше –
дарувальника, Іншого, того, хто є зовнішньою причиною
та конституюючою основою буття обдарованого. Це,
очевидно, свідчить про його онтологічну повноту.
Разом з цим, дарування не принижує значимості
обдарованого, мислячи його як Ти, що перед–стоїть
перед Я. Тому дар, що приходить від Іншого, – це не
якість, не «акцидент» буття, але саме буття [3, с. 112].
Натомість субстанціалістька онтологія фокусом своєї
уваги бачить Дар (у нашому випадку, євхаристійні
дари), дещо відсторонившись від взаємин дарування.
До чого призводить фіксація на дарах? Ймовірно до
акцентованого підтвердження його сакраментальності;
надалі – формування канонів та приписів щодо цього
підтвердження. Але зовсім не обов’язково – до рецепції
взаємин через які це підтвердження відбувається.
Наступний наслідок, есенційно–екзистенційне тлу
мачення koinōnia полягає в тому, що завдяки цьому,
з одного боку, дещо послаблюється сакраментальна
семантика цього поняття, а з другого боку, значно
«розширюється» сфера його застосування, універ
салізуючи його застосування щодо усіх вимірів буття:
трансцендентного, особистісного, еклезіального, літур
гійного, соціального. Якщо у М. Афанасьєва «осе
редком» кінонії є божественна літургія, то митрополит
Пергамський вважає його онтокатегорією [2, с. 18] з
екстраполяцією на всі сфери буття: буття Бога, який є
спілкуванням; буття відкритих і вільних особистостей
[2, с. 17]; еклезіальне буття [2, с. 19] тощо. Тобто,
Й. Зізіулас наполягає на тому, що поза межами кінонії–
спілкування загалом немає буття,
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Підсумовуючи, Й. Зізіулас у своєму вченні створює
субстанціалістсько–реляційну концепцію койнонії, яку
можна було б охарактеризувати як «спілкування–спів
причастя до Інакшого у спільності з інакшими до
єдності–єднання». Така запропонована нами розлога
формула пов’язана с тим, що він синтезує сакра
ментальні «що» (субстанцію, природу, інституцію) і
сакраментальне «як» (відношення, спілкування, консти
туювання); поєднує підмет і присудок; річ і процес;
сутність та існування. Не відкидаючи койнонійний
субстанціалізм в дискурсах Дарів (Тіло), розвиває їх
співвідносний контекст в дискурсі Дару (Спілкування),
невід’ємного від Дару Інакшості. Звідси телосом
койнонії стає не тільки результат – єдність, але й
процес – єднання. Єднання ж своєю «субстанціює» має
спілкування.
Наступна особливість його койнонійної парадигми
полягає в пом’якшенні койнонійного колективізму,
властивого М. Афанасьєву. Це досягається не за рахунок
нівелювання аксіоматичної вимоги спільнотного бого
спілкування або применшення значення соборної
особистості, але, через обґрунтування принципу
вагомості Іншості та Інакшості, як передумова автентич
ного, за аналогією з внутрішньотроїчним, спілкуванням.
З цих же міркувань, через акцент на приматі Інакшості,
можемо констатувати, пом’якшення елітаристської
компоненти койнонійного спілкування. Мається на
увазі те, що мислення Бога як абсолютно Інакшого
кореспондується із сприйняттям інакшості братів
у вірі. У більш широкому контексті, це призводить
до толерування щодо інакшості загалом; сприяє не
тільки екуменічній взаємодії, але й діалогу християн з
інакшими – «приналежними світу».
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Joannes Zizioulas’ concept of coinonia
The article analyzes the concept of «coinonia» by Joannes Zizioulas. It is
substantiated that he creates a substantial–relational concept of coinonia, which
could be characterized as «communication–communion with the Other in community
with others to unity–union». He also synthesizes the sacramental «what» (substance,
nature, institution) and the sacramental «as» (relation, communication, constitution);
a thing and a process; essence and existence. Without rejecting the coinonial
substantialism in the discourses of the Gifts (Body) he develops their co–relative
context in the Gift discourse (Communication). Hence the telos of coinonia is not only
the result – unity, but the process – union. Union through its own «substance» has
communication (κοινωνία communio).
In this way, the coinonial collectivism characterized by M. Afanasyev is softened.
This is achieved by substantiating the principle of the importance of Other, as the
prerequisite for authenticity, by analogy with the inner–Trinity communication. As
a result, there is a softening of the elitist component of coinonial communication,
which correlates with the ecumenical interaction and dialogue of Christians with the
«belonging to the world».
Keywords: coinonia, κοινωνία, communio, communication, gift, substance,
relation, unity, union, otherness, theology of communication.
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Теорія Е. Нортон
щодо мусульманського фактору
в Європі
Метою даної статті є вирішення питання про евристичний потенціал
теорії Е. Нортон щодо мусульманського фактору в Європі. Задля досягнення цієї
мети використовувалися такі методи дослідження, як аналіз, феноменологія
та герменевтика. Як було показано, дана теорія Е. Нортон має три вузлові
моменти. По–перше, Нортон, указуючи на злочинні дії низки європейських
режимів щодо єврейського населення протягом першої половини ХХ століття,
стверджує, що сучасні європейські держави проводять подібні дії щодо
мусульман. По–друге, Е. Нортон стверджує, що сучасні європейські країни не
є насправді демократичними. По–третє, Е. Нортон вважає, що європейські
жертви джихадійського тероризму самі винуваті в тому, що їх вбили. Як було
показано, теоретичні побудови Е. Нортон є логічно неспроможними, а також
такими, що частково виходять за межі етичних норм. Замість фактів або
інших перевірених даних, Нортон спирається на стереотипи, архаїзми та
занадто сміливі припущення. Теорія Нортон щодо мусульманського фактору
носить відверто апологетичний характер, не ставлячи за мету об’єктивність.
Ключові
слова:
Іслам,
Європа,
релігієзнавство,
філософія,
мультикультуралізм.

Посилення ісламського фактору в Європі викликає
широкі дискусії в інтелектуальних колах Заходу. Широко
відомою є позиція С. Гантінгтона, який вказує на
конфліктогенний характер взаємодії різних цивілізацій.
Однак, у теорій, подібних до вчення С. Гантінгтона,
на Заході є не тільки прихильники, але й опоненти,
точка зору яких заслуговує на дослідження та аналіз.
Однією з таких опонентів є Е. Нортон – американський
професор Пенсільванського університету. Її теорії щодо
необхідності підтримки посилення ісламського фактору
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в Європі мають чимало прихильників та є однією з
найбільш сучасних маніфестацій мультикультуралізму.
Теорії Е. Нортон викликали зацікавлення у низки
дослідників. Так, П. О’Брайн вказує на їхню прина
лежність до комплексу ідей постмодернізму [8, с. 236],
Дж. Массад наголошує на важливості позиції Е. Нортон
у питаннях осягнення місця жінки у сучасному світі
[10, с. 141]. Л. Оргад вважає, що теорії Е. Нортон здатні
розкрити питання ідентичності Європи більш повно, ніж
це робили відповідні концепти інших авторів [9, с. 75].
Однак, жоден з цих дослідників не концентрує свою
увагу на систематичному розгляді аргументів Е. Нортон
щодо її теорії про мусульманський фактор в Європі.
Мета даної статті – в ході аналізу теорій Е. Нортон
щодо мусульманського фактору в Європі встановити
їхній евристичний потенціал. Задля досягнення цієї мети
ми використовуємо такі методи дослідження, як аналіз,
феноменологію та герменевтику.
Приступаючи до викладу основного матеріалу
нашого дослідження, насамперед зазначимо, що перше,
що кидається в очі при читанні книги Е. Нортон «До
мусульманського питання» [11] – це апологетичний
характер даної роботи. Е. Нортон вважає за потрібне
захищати інтереси мусульманських мігрантів в Європі
і робить це, використовуючи всі досяжні їй засоби.
Виділивши три вузлові моменти її розмислів, ми
розглянемо їх докладно.
По–перше, Нортон апелює до чуття вини європейців,
указуючи на злочинні дії низки європейських режимів
щодо євреїв протягом першої половини ХХ століття.
У своїй книзі Нортон докладно зупиняється на цьому
питанні, роблячи неочікуваний висновок – якщо
раніше європейці дискримінували євреїв, то зараз вони
дискримінують мусульман. Вона пише так: «Ситуація з
мусульманським питанням повторює ситуацію, яка мала
місце з єврейським питанням: на кону зараз цінність
західної цивілізації в найелементарнішому розумінні.
Фігура мусульманина стоїть як чатовий, позначуючи
межі Заходу: державна система, права людини, грома
дянські свободи, демократія, суверенітет, навіть прості
життєві потреби» [4, с. 16].
Нам здається це порівнянні некоректним. Дійсно,
концентраційні табори, масові розстріли і інші жахливі
злочини нацистської Німеччини та її сателітів є
трагічним досвідом, з якого європейські країни мали
винести висновки. Але ці висновки були зроблені.
Порівнювати становище євреїв у нацистській Німеччині
з поточною ситуацією в Європі щодо мусульман
є неправильним як з логічної, так і етичної точки
зору – адже стосовно мусульман аж ніяким чином не
відбувається подібного до тих жахів, які сталися щодо
єврейського чи, наприклад, ромського населення під час
Другої світової війни.
Кажучи про Європу ХХІ століття, Нортон всіляко
використовує застарілі стереотипи щодо європейських
народів, кажучи, що європейці зверхньо ставляться
до інших націй, носять аристократичні титули, не є
прихильниками демократичних поглядів. На нашу
думку, це анахронізм, викликаний тим, що сама
американська дослідниця недостатньо знайома з
життям сучасної Європи. Вона протиставляє європейців
американцям, вказуючи на переваги останніх щодо
національної політики: «американські християни та
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американські атеїсти змогли надати свого часу однакову
відповідь на єврейське питання, відповідь на користь
включення, яка призвела до часткової та взаємної
асиміляції. Коли євреї стали американцями, американці
більше євреями» [4, с. 15]. Утім, нам здається цей та
подібні екскурси Нортон цікавими лише в історичному
сенсі, адже сучасна Європа демонструє високу
толерантність у національних питаннях, що закріплено,
наприклад, у законах, які діють в Європейському союзі.
Нортон пише, що європейці ставляться до мусуль
ман як до людей «з племені, яке не досягло стану
державності, стану, який Гегель позначив як необхідний
для досягнення повноти цивілізації» [4, с. 16]. На наше
переконання, це помилкова думка. Хоча б через те,
що сучасні європейці не думають, що мусульмани є
людьми «без держави», оскільки будь–якому школяру
в Європі відомо, що в десятках сучасних країн іслам є
офіційною релігією. Крім того, що дані слова Нортон є
явно помилковими, вони є цілком неприйнятними через
їх образливий характер, і це не єдиний приклад того, що
дана дослідниця використовує неакадемічні прийоми у
своїх наукових розвідках.
Так, в рамках своєї апеляції до чуття вини
європейців, Е. Нортон каже про мусульман в Європі
як своєрідне покарання для тих європейських народів,
які допустили нацистські режими в своїх країнах:
«мирне змішування турок та німців на німецьких
вулицях є спокутою» [4, с. 190]. Таке висловлювання є
образливим передусім щодо самих мусульман. Навряд
чи вони хочуть позиціонувати себе як щось настільки
неприємне, що це необхідно терпіти тому, хто спокутує
гріхи. Мусульманські народи нічим не гірше всіх
інших народів – серед них є як добрі, так і погані
люди, і розглядати приїзд представників цих народів
до європейських країн як випробування або виправний
захід для місцевих мешканців – як мінімум дивно.
Друга теза Нортон полягає в тому, що європейські
країни, на її думку, недостатньо дбають про свободу
та права людини, тому додавання на європейські
терени мусульманського населення є необхідним для
підвищення рівня турботи про свободу та права людини
в Європі. В цій дивній тезі Е. Нортон дві складові.
По–перше, Нортон стверджує, що європейські країни
не є державами, де досягнуті успіхи в справі свободи
та дотримання прав людей. По–друге, вона каже, що
представникам мусульманської релігії притаманне
прагнення до свободи та дотримання прав людини.
Розглянемо обидві складові.
Е. Нортон критикує традиційне порівняння лібе
ралізму з ісламом, яке вказує, що лібералізм більше
дбає про свободу та права людини. За її словами, це
порівняння насправді не на користь лібералізму, адже
лібералізм не забезпечив остаточного прийняття свободи
гомосексуальних шлюбів та свободи вбивати себе за
власним бажанням під час евтаназії: «право любити
того, кого хочеш, право вирішувати, кому довіряти
рішення про життя та смерть, все ще обговорюються,
все ще слугують об’єктом боротьби на Заході»
[4, с. 127]. Через це європейські країни, на думку
Е. Нортон, не можуть називатися вільними та такими,
що дбають про права людини.
Нортон наголошує, що європейські уряди сегрегують
мусульманське населення. Вона вказує, що виходець з
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Алжира немусульманин Ж. Деріда, отримавши доступ
до Сорбони, зміг стати всесвітньо відомим філософом,
а інші вихідці з Алжиру, які є мусульманами, не стали
всесвітньо відомими діячами через те, що їх відправили
не до Сорбони, а у паризькі пригороди [4, с. 150]. Цей
аргумент Е. Нортон виглядає слабким, адже Деріда
до Сорбони потрапив через свої власні інтелектуальні
досягнення, а не через те, що він не є мусульманином,
і будь–який мешканець Франції, який має достатній
рівень знань та відповідне бажання, може поступити до
цього навчального закладу і не важливо де він живе – у
пригороді чи у центрі.
В якості причини недостатньої, на її думку, демо
кратичності Європи, Нортон називає вплив християнсь
ких ідей, які вона розглядає в якості того, що необхідно
рішучо здолати.
Нортон вважає Європу недостатньо секуляризо
ваною. У неї викликає протест, що в Європі «хрис
тиянство домінує в очах і вухах видами соборів та
звуками церковних дзвонів» [4, с. 20]. Ще одним
прикладом того, що секуляризація не достатньо
пройшлася країнами Європі, Нортон називає те,
що «розклад робочих та вихідних днів тягнеться з
християнського минулого» [4, с. 20]. На її думку, це
оскорбляє мусульман та всіх інших, кого вона вважає
справжніми борцями за свободу. Нортон вважає, що
європейцям необхідно боротися з наявністю значної
кількості християнських церков в Європі, з тим, що вони
інколи дзвонять, а також з тим, що існують вихідні на
Різдво.
Вищенаведені претензії Нортон настільки неочі
кувані, наскільки й несправедливі. Документи свідчать,
що в Європі про права людини дбають і роблять це
добре. В цьому легко пересвідчитися, аналізуючи
законодавство країн ЄС, їхню судову практику, а
також дані численних правозахисних організацій.
Тому відповідні заяви Нортон виглядають цілком
безпідставними. Що ж стосується неприязні Нортон
щодо християнської церкви, то це, мабуть, справа
особистісних уподобань даної дослідниці, а не
об’єктивний аргумент. В усякому разі, нам не відомі
дані про те, що наявність у європейському календарі
вихідних на Різдво чи присутність в європейських
містах будівель церков зі дзвонами погіршує ситуацію
з дотриманням прав людини. Що ж стосується
секуляризації, то, мабуть, ця професор Пенсільванського
університету недостатньо володіє ситуацією щодо
європейських країн, адже широко відомим є факт
відокремлення сучасних європейських держав від
церкви, що виражається у цілком світському житті
переважної більшості громадян європейських країн.
Знов–таки лише необізнаністю можна пояснити
твердження Нортон щодо мусульман. Наприклад, вона
пропонує якусь альтернативну історію, стверджуючи,
що «мусульманські імперії сформували Європу в
минулому» [4, с. 167]. Подібні неочікувані речі вона
каже також про нібито внутрішньо притаманну ісламу
демократичність. Її аргументація даних тверджень
приймає зовсім гротескних рис. Наприклад, Е. Нортон
заявляє, що ті європейки, які не носять чадру, є
свідченням підкорення європейської жінки з боку
капіталістичного Заходу, який виставляє жінку в якості
товару, котрий повинен бути виставлений на продажу, на
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відміну від «вільних» мусульманок, носіння чадри для
яких є, на думку Нортон, свідченням їхньої свободи [4,
с. 80–82].
Нортон переконана, що мусульмани досягли біль
шого, ніж люди Заходу в таких сферах, як демократія,
філософія, мистецтво. В якості прикладу вона наводить
арабських повстанців, які влаштували заворушення
під час «Арабської весни» у Сирії, Тунісі, Єгипті. За її
словами – це ті, на кого мають рівнятися європейці,
якщо вони хочуть навчитися справжньої демократії [4,
с. 157]. Вона закликає європейців брати приклад також
з тих осіб, які спалюють машини у передмістях Парижу:
«якщо ми зможемо робити спільну справу з вільними
мусульманськими бунтівниками, з ізгоями французьких
пригородів, які спалюють машини, то ми виявимося
ближче до демократії. Тоді ми виявимося не лише
людьми Заходу, а демократами» [4, с. 158].
Нортон підкреслює, що наразі Європа не є демо
кратичною, але може стати нею: «для нас демократії
ще немає, але вона прийде» [4, с. 160]. За її словами,
це станеться тоді, коли європейці будуть вивчати
думки мусульманських філософів та дослухатися до
мусульманської культури. Європейські філософи, на
її переконання, не здатні навчити демократії. Нортон
критикує західних філософів, вказуючи, що вони не
були достатньо толерантними. Так, за її словами, Платон
не любив демократію, Арістотель служив тиранам,
Х. Арендт не любила афроамериканців, Дж. Локк не
критикував рабовласництво, Мілль «був менше готовий
захищати свободи колонізованих індіанців» [4, с. 139],
Дерріда критикував мусульман. Тому, на думку Нортон,
європейці мають забути своїх філософів, а мають
прислухатися до порад мусульманських філософів,
яких вона бачить у виключно позитивному світлі. За
її словами, «тоді ми побачимо вказівники на нашому
шляху» [4, с. 159] і мусульмани навчать європейців
справжньої демократії.
Взагалі Нортон розглядає прибуття мусульман в
якості чудодійного засобу вирішення будь–яких питань
європейців. Так, наприклад, за її словами «Стаючи
більш турецькою та мусульманською, Німеччина
відрікається насправді (а не на словах і не шляхом
будівництва пам’ятників) від темряви попередньої
епохи» [4, с. 190]. Е. Нортон не згодна з теорією
С. Гантінгтона про зіткнення цивілізацій [5], утім не
наводить аргументів зі сфери логіки для того, щоб
показати неспроможність даної теорії. Зауважимо, що
чимало дослідників стверджують, що існують певні
розбіжності у світосприйнятті у представників різних
цивілізацій і що ці розбіжності можуть призвести до
конфліктів [2, c. 118]. Утім Нортон не вважає ці теорії
гідними ретельного розгляду.
Третя теза Нортон полягає в тому, що європейські
жертви джихадійського тероризму самі винуваті в
тому, що їх вбили. Наприклад, Нортон згадує про
кінорежисера Тео ван Гога, вбитого у 2004 році
джихадійським терористом, якому не сподобалося, що
Тео ван Гог розкритикував в одному зі своїх фільмів
ставлення до жінок у деяких мусульманських країнах.
Кажучи про Тео ван Гога, Нортон висловлює все
негативне, що тільки можна знайти про покійного,
включаючи критику комплекції Тео ван Гога (занадто
повний), його звички (недостатньо шляхетні), спосіб
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життя (неохайний) тощо [4, с. 32–35]. Нібито все це
може слугувати виправданням того, що його вбили. Ці
її аргументи є цілком за межами елементарних етичних
норм.
Також Е. Нортон присвячує десятки сторінок тому,
щоб стверджувати, що сучасні європейці постійно
провокують джихадійських терористів. Наприклад,
вона пише про скандал с відомими карикатурами як
про злочинне провокування мирних та безневинних
мусульман. Нортон не аналізує теорії авторів, які
вказують на спалах вмотивованого релігійними переко
наннями насилля в ХХІ столітті [6; 1], її ці питання не
цікавлять.
Джихадійських терористів Нортон описує як милих,
добрих людей, справжніх філософів та любителів
мистецтв, яких обставини та європейці примусили
здійснити те, що вони здійснили. Так, Саїда Кутба,
який готував замах на президента Єгипту, Нортон
показує як мученика. За її словами, Заходу «нема нічого
протиставити його критиці нерівності та дбанню про
людську гідність» [4, с. 128]. Вона пише, що у цієї
людини «є чому повчитися в тому, що стосується прав
людини, людської гідності та рівності» [4, с. 129].
В якості прикладу Нортон каже, що Кутб дбав про
права жінок, тварин, екологію та критикував комунізм.
При цьому Нортон не згадує знамениту фразу Саїда
Кутба: «немусульмани – не люди» [3, c. 74], а також
його заклики організувати «джихад у вигляді меча» у
планетарному масштабі [3, c. 31].
Е. Нортон порівнює Кутба з Платоном, Гегелем,
Арістотелем, зауважуючи при цьому, що С. Кутб, на
відміну, наприклад, від Арістотеля, «не служив тиранам»
[4, с. 139]. Вона не бере до уваги ту широку критику,
яку висловлюють щодо С. Кутба відомі західні автори
[7].
Нортон доходить у своєму виправданні дій джиха
дістів до того, що вказує, що їх дії є нібито необхідними
в ім’я прогресу суспільства, порівнюючи їх з діями
інших історичних персон. Вона пише: «Мова мучеників
та мучеництва, стремління засвідчити своїм тілом,
своєю кров’ю страсну віру належить Кромвелю і
Хомейні, хрестоносцям і моджахедам» [4, с. 105].
Нортон припускає необхідність кровопролиття в ім’я
прогресу. Наводячи приклади, коли Кромвель вбивав
в ім’я своїх переконань, Нортон зауважує, що «ці всі
варварські (навіть по міркам свого часу) дії здійснювали
люди, яких зараз ми вважаємо не тільки втіленням
сили модернізації, але і тими, хто спрямував Англію
на шлях торжества закону, конституційного уряду і
парламентаризму» [4, с. 106].
Показово, що книга «До мусульманського питання»
дуже емоційно забарвлена, і фарби ці чітко розподілені –
коли йдеться про європейців, то це критика, а коли
йдеться про мусульман, Нортон каже лише позитивні
речі, доходячи в цьому навіть до сентименталізму: «Всі
органи чуттів свідчать про присутність арабів, турок
і мусульман: звук лютні, від арки, пахощі кави, смак
оливок, відчуття килиму під ногами» [4, с. 191].
На підставі вищезазначеного ми дійшли наступних
висновків. Теорія Е. Нортон щодо мусульманського
фактору в Європі має три вузлові моменти. По–
перше, Нортон апелює до чуття вини європейців,
указуючи на злочинні дії низки європейських режимів
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щодо євреїв протягом першої половини ХХ століття.
Нортон стверджує, що сучасні європейські держави
здійснюють подібні дії щодо мусульман. По–друге,
Е. Нортон стверджує, що європейські країни не є
демократичними, і що європейці мають навчатися
демократії у мусульман. Третя складова теорії
Е. Нортон полягає в тому, що європейські жертви
джихадійського тероризму самі винуваті в тому,
що їх вбили. Як ми показали, теоретичні побудови
Е. Нортон є логічно неспроможними, а також
такими, що частково виходять за межі етичних норм.
Замість фактів або інших перевірених даних, вона
спирається на стереотипи, архаїзми та занадто сміливі
припущення. Е. Нортон використовує некоректні
порівняння, її дискурс позбавлений неупередженості.
Її теорія щодо мусульманського фактору носить
відверто апологетичний характер, не ставлячи за мету
об’єктивність.
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E. Norton’s theory on the Muslim factor in Europe
The purpose of our article is to address the heuristic potential of E. Norton’s
theory about the Muslim factor in Europe. In order to achieve this aim, research
methods such as analysis, phenomenology, and hermeneutics were used. We showed
that E. Norton’s theory of the Muslim factor in Europe has three key points. Firstly,
Norton appeals to the guilt of Europeans, pointing to the criminal acts of some
European regimes against Jews during the first half of the twentieth century. Norton
argues that contemporary Europeans are doing similar actions against Muslims.
Secondly, E. Norton argues that modern European countries are not really democratic.
Finally, E. Norton asserts that European victims of jihadist terrorism are to blame for
having been killed. As we have shown, the theoretical constructs of E. Norton are
logically inconsistent. Moreover, some of them go beyond the framework of ethical
norms. Instead of facts or other proven data, Norton’s theory relies on stereotypes,
archaisms, and too bold assumptions. E. Norton uses incorrect comparisons, and
her discourse is devoid of impartiality. Norton’s theory of the Muslim factor is an
apologetic rather than an objective theory.
Keywords: Islam, Europe, religious studies, philosophy, multiculturalism.
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Ісихастська традиція
у спадщині Василя Суразького
Досліджено проблему ісихастської традиції, особливості його поширення
на теренах України. З’ясовано, що Василь Суразький у своїй «Книжиці»
опирався на неоплатоністичні, зокрема ісихастські, традиції, які існували
в Православній Церкві. Обґрунтовано, що традиція ісихазму знайшли
відображення у зазначеному творі.
Ключові слова: ісихастська традиція, «Книжиця» Василя Суразького,
неоплатонізм, релігійно–філософський.

Особливості української богословсько–філософської
думки, витокова традиція якої бере свій початок у
традиціях західноєвропейської містики та східних
аскетичних християнських практиках. І якщо перший
досвід є більш досліджений у науковій та бого
словській літературі, то східні традиціоналістський
досвід богословського філософування, а зокрема –
ісихазм, потребують більш детального теоретико–
методологічного аналізу. Релігійно–філософське обґрун
тування ісихазму, як основного напряму православної
традиції можна знайти у творчості отців Церкви, бого
словів, зокрема, Василія Великого, Григорія Ніського,
Псевдо–Діонісія Ареопагіта, Симеона Богослова,
Филипа Пустельника, а найбільше у Григорія Палами,
котрий максимально возвеличив людину та її здатність
пізнати Бога у особливій молитовній практиці
(т.зв. «плетіння словес»). Поява ісихазму на Сході
Христової Церкви є не випадковою, адже в знаки
дались не лише специфіка богословської традиції –
філософування через усамітнення, аскезу, відірваність
від «мирського» світу, а й геополітичні процеси даного
соціокультурного регіону – експансія арабів та турків,
котрі репрезентували релігійну традицію ісламу.
Відтак, ісихазм виступав і як патріотичний рух, який
мав зберегти православну традицію та національно–
культурну самобутність народів, котрі сповідували
православ’я.
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. Поширення ісихазму в Україні пов’язують із
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частими контактами монахів–богословів із Візантією
та Болгарією, зокрема через Афонський монастир.
Поява на теренах України перших списків «Діоптри»
(«Душеспоглядальне дзеркало») візантійського митро
полита Филипа Монотропа (Пустельника) в другій
половині XIV століття, на думку дослідника ісихазму
Петра Кралюка, є одним із перших його проявів [5].
Проте більш предметного значення, як основна
тенденція у православній традиції України, ісихазм
набув на зламі XVI–XVII століть. Одним із найбільш
репрезентативних представників даного напряму був
Василь Суразький, котрий належав до найбільш осві
чених українських полемістів кінця XVI ст. Саме
він заклав парадигму релігійного філософування,
яка утвердилася на українських землях наприкінці
XVI – початку XVII ст. Проте, незважаючи на значний
інтелектуальний потенціал Василя Суразького його
релігійно–філософська спадщина є не достатньою
мірою вивчена та потребує детального аналізу та
теоретичного осмислення. Водночас, творчий доробок
його сучасників, письменників–полемістів – Івана
Вишенського, Герасима і Мелетія Смотрицьких, Клірика
Острозького, Стефана Зизанія, Христофора Філалета
стала предметом більш детального наукового дослі
дження. Однією з суттєвих причин цього була
«зафілософізованість» мови основного твору Василя
Суразького – «Книжиці» (в шести розділах), аналізу
якої й присвячено дану статтю. Мета й завдання
нашого дослідження – релігійно–філософський аналіз
«Книжиці» в контексті ісихастської традиції, окреслення
її історико–філософського значення для української
богословсько–філософської думки.
Для істориків Церкви, богословів, мовознавців
«Книжиця» була надто затеоретизованою. У першу
чергу зауваги стосувалися неприйнятністю стилю напи
сання та специфіки філософування Василя Суразького:
молитовне аскетичне заглиблення, усамітнення й чітко
виражений антропоцентризм богословствування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Історіо
графія дослідження творчості Василя Суразького не
є репрезентативною, а відтак теоретико–практичне
значення даного дослідження є вкрай актуальним для
повного осмислення релігійно–філософської парадигми
ісихазму на рубежі XVI–XVII століть. Серед досліджень
спадщини Василя Суразького варто виокремити праці
К. Копержинського [3], І. Мицька [8] й Б. Атаманенка
[1], в яких переважно розглядалися життєвий шлях
Василя Суразького й деякі аспекти його «Книжиці».
Спробу розглянути релігійно–філософські погляди
Василя Суразького в контексті православного традиціо
налізму здійснили П. Кралюк та М. Якубович [4].
Формулювання цілей статті. Проблема ісихастської
практики висвітленої у «Книжиці» Василя Суразького не
знайшла достатнього релігійно–філософського аналізу у
наукових доробках сучасних науковців. У пропонованій
статті звернута увага саме на ісихастські аспекти
зазначеного твору. З’ясовано, що Василь Суразький у
своїй «Книжиці» опирався на неоплатоністичні, зокрема
ісихастські, традиції, які існували в Православній
Церкві та їхнє втілення у молитовних практиках.
Сучасній гуманітаристиці про Василя Суразького
(саме так цього письменника–полеміста називали його
сучасники – Іпатій Потій, Мелетій Смотрицький, Касіян
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Сакович та Йосиф Кунцевич) відомо вкрай мало. Йому
належить твір назвою «Про єдину істинну православну
віру» [2]. Проте варто зазначити, що саме таку назву
має перший розділ його «Книжиці». Водночас, на нашу
думку цю працю більш науково–коректно називати
«Книжицею» чи «Книжкою». Подібні книжки (збірники)
мали поширення в тогочасній українській літературі
та були типовою відповіддю у богословській полеміці
між православними та римо–католиками. Основна
увага твору присвячена саме низці богословських
питань, переважно тих, які стосувалися полеміки з
римо–католиками. Таке видання «Книжиці» (в 10–ти
розділах) було опубліковане в Острозі у 1598 році.
Варто зазначити, що свою «Книжку» підготував й
богослов–полеміст Іван Вишенський, котрий перебував
під ідейним впливом Василя Суразького. Василь
Суразький, як і Іван Вишенський були представниками
Острозького культурно–освітнього осередку й водночас
репрезентували його консервативний, традиціоналіст
ський напрям. Тому твір Василя Суразького, який
складався із 6–ти розділів варто називати «Книжицею»
(в 6–ти розділах).
Надто загадкою є власне сама персона Василя
Суразького. Існує твердження, що під цим псевдонімом
працював Василь Андрійович Малюшицький. Так,
зокрема, дослідник І. Мицько вважає, що батько
останнього, Андрій Іванович Обринський, займав
посади королівського секретаря, писаря литовського
і підкормія новгородського [8, с. 100], та володів
Суражем, а в 1580 р. продав цю маєтність князю
Василю–Костянтину Острозькому. Гіпотеза про родин
ний зв’язок між Андрієм Івановичем Обринським та
Василем Андрійовичем Малюшицьким не видається
достатньо переконливою. Вона переважно будується на
тому, що Василь Андрійович певний час (орієнтовно
з 1594 по 1604 рр.) був суразьким намісником князя
Острозького і «старшим строітелем і патроном
острозького шпиталя» [9]. Радше, можемо говорити, що
вказаний діяч належав до дрібного шляхетського роду
Малюшицьких, котрі мали свої родові корені на теренах
сучасної Білорусі – в Новогородському повіті.
Інша ж гіпотеза вибудувана та твердженні, що
Василь Суразький народився десь у середині XVII ст.
і помер у часі між 1604 та 1606 роками. Період його
життя співпав із життям князя Василя–Костянтина
Острозького, коли Острозьке князівство знаходилося на
вершині могутності. Сам же Василь Суразький належав
до близького оточення князя, виконуючи його завдання.
Нам нічого не відомо, де навчався Василь Суразький
і хто його навчав. Однак «Книжниця» (в шести
розділах) свідчить про те, що її автор не лише
засвоїв ази грамотності й писарського ремесла, а
й був ознайомлений з різноманітною теологічною
літературою. Письменник не лише досконало знав
біблійні тексти, а й твори східних Отців Церкви,
латинських середньовічних авторів. Орієнтувався і
в сучасній йому богословській лектурі. Полемізує
він з католицькими теологами Петром Скаргою та
Бенедиктом Гербестом [2, с. 726]. У певному сенсі,
«Книжиця» Василя Суразького є відповіддю на їхні
твори, передусім на твір Гербеста «Положення віри
Римської Церкви», який побачив світ у Кракові в
1586 року.
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На цю ж працю Гербеста дав полемічну відповідь
Герасим Смотрицький. Ним у 1587 році була написана
й укладена книжка, яка стала відома під назвою «Ключ
царства небесного». Твір Смотрицького не став надто
аргументованою відповіддю католицьким полемістам.
Відтак князь В.–К. Острозький, замовив написати
відповідь іншому інтелектуалу при своєму дворі. Ним
став Василь Суразький, який у 1588 р. завершив свою
«Книжицю».
Чи були Смотрицький і Суразький соратниками?
Чи конкурентами? Нам видається більш відповідною
реаліям є друга відповідь. На таку думку наштовхує
те, що Василь Суразький в «Книжиці» використовує не
видання Острозької Біблії, редаговане Смотрицьким, а
якісь інші тексти – не виключено, що це був переклад
самого Василя Суразького [про це більш детальніше
див.: 4, с. 23–25].
Немає ясності щодо того, чи «Ключ царства
небесного» й «Книжиця» (в шести розділах) вийшли
відповідно в роках 1587–му і 1588–му. Схоже, вони в
той час не були опубліковані, а побачили світ аж через
десять років.
Можна лише гадати, чому так сталося. Чи то
В.–К. Острозький відмовився від різкого антикатолиць
кого курсу і пішов на порозуміння з католиками, тому
й не захотів видавати ці твори? Хоча це видається
малоймовірним. У цей період, наскільки можна
судити, він не мав підстав для дружби з католиками.
Радше, навпаки. Можна припустити, що в той час
В.–К. Острозький не мав фінансових можливостей
для видання «Ключа царства небесного» й «Книжиці».
Правда, й така версія виглядає непереконливою –
князь володів величезними коштами. Тому цілком
міг виділити гроші на ці видання. Можлива ще така
версія. Коли з’явився згаданий твір Смотрицького,
Острозький, бачачи його невідповідність поставленому
завданню і не бажаючи такий твір видавати, доручив
Суразькому написати полемічну відповідь. Той і
створив більш фундаментальний і об’ємний твір.
Натомість, Смотрицький, який користувався при дворі
В.–К. Острозького помітним впливом, міг заблокувати
видання книги Суразького.
Існує припущення, що «Ключ царства небесного»
побачив світ уже після смерті Смотрицького в 1596 чи
1597 рр. – і не в Острозі, а у Вільно. Принаймні видання
«Ключа…» нагадує тогочасні віленські друки. Щодо
«Книжиці» Суразького, то вона побачила світ у Острозі
в 1598 р., коли після укладення Берестейської унії
актуальності набула полемічна боротьба з католиками та
адептами уніатства.
Складається враження, що в 90–х рр. XVI ст. Василь
Суразький стає головним православним ідеологом при
дворі В.–К. Острозького, відсуваючи на задній план
Герасима Смотрицького. Так, є згадка про острозького
богослова Василя, який близько 1590 р. вів диспут із
єзуїтами. Враховуючи високу богословську освіченість
письменника, можна припустити, що цим диспутантом
був саме він.
Василь Суразький підготував до видання в Острозь
кій друкарні в 1598 р. «Псалтир з возслідуванням».
Він там підписався як «многогрішний і худший в
християнех убогий Василій», так само як і в «Книжиці».
Ймовірно, Суразький також підготував до видання в
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Острозькій друкарні в 1595 р. «Маргарит». Правда, тут
проставив лише свої ініціали «В А». Варто вказати, що
«Маргарит» є твором Іоанна Златоуста – автора, на якого
посилався Василь Суразький у своїй «Книжиці».
Можливо, за свою інтелектуальну діяльність
письменник отримав багату синекуру – керівництво
Суразькою фундацією. Остання була створена В.–
К. Острозьким і затверджена королем Стефаном
Баторієм у 1585 р. Кошти від цієї фундації, до якої
входило містечко Сураж і навколишні села, офіційно
йшли на потреби шпиталю та Троїцької церкви в
Острозі. Але, судячи з деяких документів, частина
фундаційних грошей виділялася на потреби Острозької
академії.
У другій половині 80–х рр. XVI ст. Василь
Суразький ще не очолював Острозьку фундацію – у
документах фігурують інші особи. Керував він нею,
судячи з доступних нам свідчень, у 1594–1604 рр. Хоча
до керівництва він міг прийти й раніше.
Призначення автора «Книжиці» керівником Суразької
фундації видається цілком логічним. В.–К. Острозький
розплачувався за культурну діяльність наданням
маєтностей і відповідних грошовитих посад. Так, напри
клад, за таку діяльність отримали від нього маєтності
Герасим Смотрицький, Христофор Філалет та інші.
У літературі можна зустріти думку, що Василь
Суразький був священиком. Наприклад, у виданні
«Русской исторической библиотеки», де був переви
даний його твір, він фігурує саме так [2, с. 601]. Правда,
немає ніяких документів, котрі б підтверджували
священицький сан Василя. Чи не єдиним доказом цього
може бути висока «теологізованість» його «Книжиці».
Відомо, що Суразький був одружений (його дружина
Гальшка згадується в 1594 р.). Він мав від неї дітей –
трьох доньок. Тому вважати його представником
чорного духовенства немає підстав. Схоже, не належав
він і до білого духовенства. Принаймні в книгах
Суразький не вказував на свій священицький сан. У
документах він теж не згадується як священик. Немає
про нього згадок і серед представників духовенства
тогочасної Острожчини.
Можливо, це виглядає парадоксально, але в той час
в Україні можна було знайти швидше підготовлених до
теологічних дискусій людей у світському середовищі,
ніж у середовищі духовенства. Саме до таких «світських
теологів» і варто віднести Василя Суразького з його
«Книжицею».
Характеризуючи вказаний твір, дослідники П. Кра
люк та М. Якубович відзначають, що «це самобутній
апологетичний проект кінця XVI ст., в якому, на
відміну від багатьох творів того періоду, відчитується
авторський стиль. Опираючись на найвагоміші
досягнення християнського богослов’я, Василь Суразь
кий залишався вірним головному завданню своєї
книги – показати принципову єдність, зрозумілість,
раціональність та незмінність православ’я, що дозволяє
називати автора представником православного тради
ціоналізму… На відміну від багатьох інших право
славних та католицьких полемістів, філософський
світогляд Василя Суразького відзначався ще й значною
незалежністю. Автор відстоює власну позицію з огляду
на утвердженні догматичної та канонічної істини,
пропонуючи при цьому високий стиль полеміки, який
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зазвичай був другорядним у включених до політичного
протистояння міжконфесійних протиріччях» [4, с. 34–
35].
«Книжиця» Василя Суразького є об’ємним твором,
який має складну структуру. Окрім міркувань автора,
тут зустрічаємо часті посилання на релігійних
авторитетів і навіть включення окремих творів до складу
«Книжиці». До таких належить «Послання Варлаама
Калаврійськоого до якогось Франтишка, учителя Римсь
кої церкви, про першість папи» та «Скорочене сказання
від літописця, сиріч від кройніки від латинян, які
відступили від православних патріархів».
У «Книжиці» піднімається широке коло питань, які
стосувалися полеміки між православними й католиками.
На початку автор намагається утвердити думку про
істинність православної віри, яка пішла з правдивого
джерела – Єрусалиму. Далі велику увагу приділено
основній догматичній відмінності між православними
й католиками – питанню про сходження Святого
Духа. Значна увага звернута на питання про першість
римського папи, чистилище тощо. Окреслюється
специфіка культово–обрядових практик – причастю,
посту, датам християнських свят, шануванню ікон,
храмів тощо. Хоча твір був зорієнтований переважно
на дискусію з католиками, він мав також антиюдейські,
антипротестантські і навіть антиісламські аспекти.
«Книжиця» була твором відверто традиціоналістсь
ким. Автор, захищаючи Православну Церкву, апелював
до старовини та традиції. Звідси певна ісихастська
спрямованість «Книжиці» Василя Суразького. Адже
ісихазм набуває поширення на українських землях ще
в XV ст. Як на Сході, так і на теренах України він стає
«ідеологічною зброєю», яка, консервуючи православ’я
та ізолюючи його від руйнівних зовнішніх впливів,
дозволяє зберегти православну традицію.
Однак не варто розглядати «Книжицю» як суто
ісихастський текст. Радше, можна говорити про помітні
ісихастські аспекти цього твору. Передусім автор,
як і представники ісихазму, апелює до авторитетної
християнської неоплатоністичної літератури – творів
Отців Церкви Василія Великого, Іоанна Златоуста,
Іоанна Дамаскіна та інших. Він міг ознайомитися з ними
в перекладах Максима Грека.
Особливо багато уваги серед Отців Церкви Василь
Суразький приділяє Псевдо–Діонісію Ареопагіту.
Судячи з тексту «Книжиці», її автор ґрунтовно
опрацював твори цього християнського мислителя, який
користувався значною популярністю в ісихастському
середовищі. У «Книжиці» знаходимо численні
посилання на Псевдо–Діонісія Ареопагіта.
Творчість цього автора була достатньо відомою
як у Візантії й Західній Європі, так і на Русі. Перші
переклади його творів старослов’янською мовою були
зроблені на Балканах у XIV ст., а на початку XV ст. вони
з’явилися на руських, зокрема сучасних українських
землях. Збереглися списки того періоду, зроблені
київським митрополитом Кипріаном [4, с. 19].
Звичайно, Василь Суразький вважає твори,
приписувані Діонісію Ареопагіту, такими, що постали
ще в апостольські часи, в І ст. Відповідно, вони мають
велику цінність у християнській традиції. Правда,
Василь Суразький знав про сумніви щодо авторства
приписуваних Діонісію творів. Вказував, що деякі
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католики заперечують це авторство [2, с. 727]. Як
«доведення автентичності» творів цього християнського
письменника, Василь Суразький наводить таке свід
чення, що Діонісій у Фрязях, тобто у Франції «костел
будував» [2, с. 727]. Тут автор «Книжиці» ототожнює
Діонісія Ареопагіта з Діонісієм Паризьким, який жив у
ІІІ ст. Але таке ототожнення було західною традицією.
Взагалі варто відзначити, що «Книжиця», незважаючи
на православний традиціоналізм автора, свідчить про
його непогане знайомство з інтелектуальними тради
ціями латинського Заходу.
До Ареопагітиків, власне корпусу творів Псевдо–
Діонісія, входять чотири трактати («Про божественні
імена», «Про небесну ієрархію», «Про церковну
ієрархію», «Таємниче богослов’я») і десять листів.
Точно не відомий час появи цих творів. Не відоме й ім’я
автора. У сучасній історико–філософській літературі
поширеною є думка, що Ареопагітики з’явилися в
палестинсько–сірійському середовищі на рубежі V–
VI ст. у зв’язку із дискусіями між православними
ортодоксами й монофізитами [6, с. 74].
Ареопагітики є одним із кращих зразків християнсь
кого неоплатонізму. У цьому творі в центрі буття є
Бог, від якого виходять на всі сторони, поступово
спадаючи, божественні еманації (випромінювання).
Останні проходять через світ ангелів, церкву і далі аж
до звичайних людей і речей. Звідси своєрідний пантеїзм
Ареопагітик – усе «небожественне», матеріальне ніби
є часткою божественного. Звідси життєва активність
християнських неоплатоніків, ісихастів зокрема. Бог
у Ареопагітиках не є пізнаваним, його не можна
співставити з речами тварного світу. Звідси негативне,
апофатичне богослов’я Ареопагітик.
Однак поряд із апофатичним Псевдо–Діонісій
пропонує стверджувальне, катафатичне богослов’я.
Суть його в тому, що богопізнання можна здійснювати
з допомогою аналогій, символів, божественних
імен. Із меншою адекватністю можна виразити Бога
при допомозі таких понять, як «гарне», «краса»,
«любов», «благо», «доброта» і т.д., котрі відносяться
до реальності, яку ми освоюємо з допомогою розуму.
Люди й ангели, приймаючи від Бога норму свого
спільного буття, здатні піднятися до нього. Але зробити
це вони можуть лише спільно. Це спільне буття має
базуватися на ієрархії. Тому одним із засадничих понять
у Ареопагітиках – ієрархія (від грецького слова «архе»,
що означає «начало», «першооснова»). Ієрархія – це
відповідність всього онтологічно вторинного своєму
началу. Ієрархічною має бути церква як продовження
ієрархії ангелів на землі. Ієрархічним має бути й
суспільство. Саме ієрархічність дає можливість
наближення до Бога, до незвіданого начала. А сам
процес цього наближення має містичний характер,
коли мисль стає немногословною, а в перспективі –
безсловесною. Звідси ідея безмовності в неоплатонізмі,
яка особливо дала знати про себе в ісихазмі.
Ареопагітики стали одним із найпопулярніших
творів релігійно–філософської думки епохи середньо
віччя – як на сході Європи, так і на заході. Але якщо на
сході, де переважав неоплатонізм, вони стають зразком
для філософування й богословствування, то на заході,
де в період «розвинутого» середньовіччя доміную
чою стала «раціоналістична» схоластика, базована на
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аристотелізмі, ситуація була іншою. Тут часто Ареопа
гітики, зокрема в період Ренесансу, використовувалися
для боротьби із схоластичною філософією. Щось
подібне бачимо й у Василя Суразького. Він викорис
товує Ареопагітики й твори східних Отців Церкви,
протиставляючи їх аристотелізму, котрий трактується як
«латинська» й «зовнішня» мудрість.
У цьому контексті варто відзначити, що Діонісію
Аеропагіту Василь Суразький дає надзвичайно високу
оцінку. Він вважав, що сам апостол Павло «таємно вчив
священного Діонісія прихованого й невимовного про
Всевишнє Божество» [2, с. 675]. А саме така «наука» і
була притаманна ісихастам. Самого ж Діонісія Василь
Суразький трактує як найвизначнішого християнського
філософа, протиставляючи його «зовнішнім» філософам,
тобто представникам класичної давньогрецької філосо
фії [2, с. 679].
Взагалі в «Книжиці» автор демонструє неприйняття
цієї «зовнішньої» філософії, яка широко використо
вується латинянами, тобто адептами католицизму.
Василь Суразький пише: «Побачиш у Італійських
країнах серед нинішніх потомків Аристотеля й Платона,
та інших, і тих, які коло них. І ніяке вчення, ні світське,
ні богословське, в них не буде прийняте, якщо воно не
буде стверджене Аристотелівськими силогізмами» [2,
с. 671]. Такий підхід Василю Суразькому видається
неприйнятним, оскільки божественна істина не пізнаєть
ся з допомогою логіки (Аристотелівських силогізмів),
а з допомогою внутрішнього чуття. Саме таке пізнання
було притаманне Діонісію Аеропагіту й іншим Отцям
Церкви.
Такий «антифілософізм», представлений Василем
Суразьким, стає традицією в українській богословській
консервативній літературі кінця XVI – початку XVII ст.
Звісно, тут помітну роль відігравало неприйняття
«латинської» мудрості, яка базувалася на логіці
Аристотеля. «Антифілософізм» зустрічається не лише в
тогочасних українських авторів консервативного спряму
вання, наприклад, у Івана Вишенського, але навіть у
авторів, які стояли на поступових позиціях (анонімний
автор «Перестороги», Мелетій Смотрицький). Лише в
20–х рр. XVII ст. деякі українські автори починають
робити спроби відійти від «антифілософізму» й визнати
цінність античного філософського спадку. Зокрема, це
простежується в «Палінодії» Захарії Копистенського
й особливо в творчості Касіяна Саковича. Остаточне ж
утвердження аристотелізму як головного напрямку філо
софствування відбулося в Києво–Могилянській академії.
На нашу думку, «антифілософізм» українських
авторів обумовлювався не лише конфесійним проти
стоянням між православними й католиками, хоча,
безперечно, цей момент був дуже важливий. Та не
менш важливою була різна методика богословствування
в західній схоластиці й ісихазмі, що став поширеним
у східнохристиянській традиції. Саме ісихазм робив
акцент на внутрішньому, «сердечному» пізнанні, яке
протистояло «раціональному», власне логічному, піз
нанню.
Тут закономірно постає питання, чи викладалася
філософія в Острозькій академії, до якої, схоже, мав
стосунок Василь Суразький. Судячи з усього, в класич
ному західноєвропейському варіанті тут ця дисцип
ліна не викладалася. «Латинське» навчання філософії
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в українських православних навчальних закладах
остаточно утвердилося лише в Києво–Могилянській
академії. Проте це не значить, що філософія існувала
поза стінами Острозької академії. Якщо проаналізувати
«Книжицю» Василя Суразького, то бачимо, що в
ній поняття «філософія» використовується в нега
тивному контексті лише тоді, коли мова заходить про
давньогрецьку філософію, якою послуговувалися като
лицькі теологи. Проте Василь Суразький, як бачимо,
вважає «великим філософом» Діонісія Ареопагіта.
Тобто для нього, окрім давньогрецької й пов’язано
з нею католицької філософії, існує інша філософія –
православна.
Поява «Книжиці» Василя Суразького, творів Клірика
Острозького, який звертався до теологічної пробле
матики, деяких інших творів богословського характеру,
що так чи інакше мали стосунок до Острозької академії
та Острозького культурного осередку, свідчать, що тут
культивувалася певна філософська традиція. Але це
була філософія неоплатоністична, співзвучна в багатьох
моментах ісихазму. Саме така філософія поставала як
альтернатива «латинському аристотелізму».
Складається враження, що Василь Суразький навіть
намагається запозичити стиль філософування у Псевдо–
Діонісія Ареопагіта. Тут немає «раціоналістичної»
схоластичної аргументації, а, радше, бачимо апеляцію
до «внутрішнього досвіду», який часто поєднується з
посиланням на авторитет східних Отців Церкви, яким
цей досвід «відкрився» і вони його висловили.
Якщо говорити про конкретне використання Василем
Суразьким творів Псевдо–Діонісія, то передусім бачимо,
що він, посилаючись на цього авторитета, говорить про
непізнаваність із допомогою розуму Бога, котрого варто
вшановувати мовчанням. Щодо знань про божество,
то воно було передане Ісусом Христом і апостолами
[2, с. 679]. Учнем апостола Павла якраз і був Діонісій
Ареопагіт.
Посилається Василь Суразький і на Ареопагітове
вчення про божественні імена. Ці імена він трактує як
вияв еманації, божественні промені. Самому ж Богу
в контексті неоплатоністичної теорії еманації дається
таке визначення: «Єдиним бо від сущих є Бог, але він
вище сущих, і від нього всі сущі» [2, с. 677]. Бог для
Василя Суразького, як і для Псевдо–Діонісія, є «скритим
і невимовним вищесуттєвим божеством» [2, с. 675].
Тому автор «Книжиці» відкидає богословствування,
яке базоване на людських розмислах і є притаманним
латинянам [2, с. 690].
Василь Суразький намагається використати вчення
Псевдо–Діонісія при розгляді догмату Трійці. Для нього
Трійця є одним із божественних імен. Розглядаючи ж
дискутоване між православними й католиками вчення
про сходження Святого Духа, мислитель апелює до ідеї
єдності Божества. Відповідно, від Бога–Єдиного, іменем
якого є Бог–Отець, і сходить Святий Дух [2, с. 674–675].
Окрім Діонісія Ареопагіта, Василь Суразький доволі
часто посилається на Василія Великого. Останній
намагався адаптувати неоплатонізм до християнсь
кого віровчення. Зокрема, використовуючи вчення
неоплатоніків про Єдине, учив, що, незважаючи
на різноманітність частин світу, всі вони поєднані
нерозторгнутими законами дружби в єдину спільність
і гармонію. Василій Великий приділяв чимало уваги
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догмату Трійці. Це ж питання було одним із цент
ральних у «Книжиці» Василя Суразького. У цьому
питанні полеміст, власне, й апелює до Василія Великого
[2, с. 683]. Також у цьому питанні автор «Книжиці»
звертається і до інших церковних авторитетів християн
ського Сходу – Іоанна Дамаскіна, Григорія Богослова
тощо [2, с. 687].
Висновки з даного дослідження. Загалом можна
стверджувати, що Василь Суразький, орієнтуючись на
спадок східних Отців Церкви, які стояли на позиціях
християнського неоплатонізму, а також філософсько–
богословську традицію ісихазму намагався витворити
власну парадигму філософування, автентичну філо
софську
термінологію
з
елементи
тогочасної
української розмовної мови. У кінці XVI – на початку
XVII століть така філософська модель доповнена
інтерпретацією ісихастської традиції була поширеною
в Україні, і в цьому велика заслуга Василя Суразького.
Проте експансія на українські землі католицизму,
який ніс «раціоналізовану» схоластику, базовану на
аристотелізмі, похитнула позиції українських хрис
тиянських неоплатоніків. Особливо сильним для них
ударом стала діяльність Києво–Могилянської академії,
де утвердився схоластичний аристотелізм. І все ж
традиції християнського неоплатонізму, адаптовані на
українському ґрунті, виявилися достатньо живучими.
Пізніше вони знайшли вияв у творчості Григорія
Сковороди та в т.зв. «філософії серця».
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Ідея Бога та проблема визначення поняття
«Бог»: логіко–філософські пошуки
Мета даної статті – показати тенденції логіко–філософських пошуків у
питанні визначення поняття Бога, спираючись на тезу про конструктивну роль
ідеї Бога та спроб теоретичного осмислення його сутності. Множину спроб
визначити поняття Бог, ми зводимо до двох основних напрямів: філософські
та релігійні концепції. Обидва напрями багато в чому доповнюють один
одного, розкриваючи різні аспекти у характеристиці цього поняття, однак
суттєвою різницею двох напрямів виступає допустимість прийняття у
релігійних концепціях положень, що ґрунтуються виключно на релігійній вірі. У
статті робиться акцент на аналізі теоретичних спроб осмислення поняття
Бога, які намагаються орієнтуються на наукову методологію. Поняття Бога,
що ніколи не залишалось поза увагою у ході історичного розвитку філософії,
стає унікальним предметом особливого аналізу у межах сучасної логіки, яка в
ХХ ст. зробила значний крок вперед у розвитку своїх методів. Особлива увага
звернена на логіко–філософські конструкції поняття Бога, запропоновані
В. О. Бочаровим та Дж. Х. Собелем та значимість таких моделей у перспективі
розвитку логічної методології.
Ключові слова: поняття «Бог», ідея Бога, філософська теологія, сучасна
логіка, логіко–філософський аналіз.

Питання про сутність та існування Бога завжди
було одним з найпроблематичніших питань, що
неодноразово виступало предметом дискусій та
суперечок різного характеру. Майже у кожній релігії,
у кожного народу існує уявлення про Бога або богів.
Але такі уявлення є дуже різноманітними і в багатьох
рисах можуть відрізнятися одне від одного, що завжди
спонукало філософів до намагання осмислити сутнісні
характеристики Бога та актуалізувало питання, пов’язані
з проблемою визначення поняття Бога, гносеологічним
і культурологічним значенням ідеї Бога. Саме тому,
відомий католицький філософ Е. Жильсон у своєму
нарисі «Бог і філософія» визначив питання про Бога
як головну метафізичну проблему [3, с. 586]. Це
питання є одним з найважливіших та головних у
межах богословських пошуків. Тому сьогодні маємо
величезну кількість богословських праць, присвячених
темі Бога. Однак, робіт, які б орієнтувалися на наукову
методологію, досить невелика кількість. Серед них
згадаймо про фундаментальну працю Д. В. Пивоварова
«Онтологія релігії», Е. К. Дулумана «Ідея Бога»,
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К. Армстронга «Історія Бога». Варто зазначити, що
останнім часом у західній філософській літературі ця
тема набуває все більшої зацікавленості. Дж. Х. Собел
у своїй роботі «Логіка і теїзм: аргументи за та проти
існування Бога» приділяє значну увагу визначенню
поняття Бога, застосовуючи логічні методи аналізу. Мета
даної статті – показати тенденції логіко–філософських
пошуків у питанні визначення поняття Бога, спираючись
на тезу про конструктивну роль ідеї Бога та спроб
теоретичного осмислення його сутності.
Релігія розглядає існування Бога як самоочевидний
факт, що не потребує жодних доведень. Головним
свідченням цього факту, який приймається на віру
є свідчення Бога про самого себе: «Я є сущий» [1,
Вихід 2.14]. Спроби філософського осмислення
поняття Бог нерідко приводять до висновку про те,
що самоочевидність того, що мається на увазі, коли
мова йде про Бога – лише видимість. Тому один з
відомих православних богословів В. М. Лоський ствер
джував, що «Бог – це не предмет науки, і богослов’я
радикальним чином відрізняється від філософського
мислення» [5, с. 200]. Така точка зору постає абсолютно
правомірною, коли мова йде про Бога як поняття
для позначення специфічної реальності. Коли ж до
осмислення поняття Бога залучається філософія та
наука, йдеться перш за все про ідею Бога та роль, яку
вона відіграє у розвитку культури людства.
Філософія наголошує на важливості, а часто й
необхідності поняття Бога та висловлювань про його
сутність. В першу чергу це обґрунтовується величезним
загальнокультурним значенням ідеї Бога. У цьому
відношенні найважливішу роль відіграє вивільнення
ідеї Бога від ідеї тілесності, що було здійснено в межах
монотеїстичних релігіях. Такий крок, є настільки
величним досягненням за своїм значенням, що його
нерідко порівнюють із введенням в арифметику числа 0,
а в теорію множин – пустої множини.
Позаяк, для філософії будь–які змістовні вислов
лювання як про сутність, так і про існування Бога
залишаються досить проблематичними. Тому маємо
величезну кількість богословських праць, що присвячені
аналізу сутності та існування Бога, натомість бракує
суто філософських робіт, які спиратися на наукову
методологію. Тож множину спроб визначити поняття
«Бог», можемо звести до двох основних напрямів:
філософські концепції визначення поняття «Бог» та
релігійні концепції. Обидва напрямки багато в чому
доповнюють один одного, розкриваючи різні аспекти
у характеристиці поняття «Бог». Суттєвою різницею
цих двох напрямів виступає можливість прийняття
в релігійній концепціях окрім положень, доведених
засобами раціонального пізнання також положень,
що ґрунтуються на релігійній вірі. Релігійні концепції
пропонують таку характеристику поняття «Бог», яке
більшою мірою ґрунтується на Святому Писанні та
Священному Переданні. Визначення поняття «Бог»
в межах даних концепцій можуть бути такими, що
не відповідають законам та правилам логіки, мають
вигляд метафор або образних порівнянь: «А Господь
Бог є істина; Він є Бог живий і Цар вічний» [1, Ієр.
10.10.]. У філософських концепціях Бог визначається
як найдосконаліше буття, сутність, яка не може бути
перевершена, безумовне і завершене в собі буття.
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До таких визначень можна віднести визначення
А. Кентерберійського – «те, більше чого неможливо
помислити», та визначення Р. Декарта – «найдос
коналіше буття», «нескінченна вища субстанція».
Філософське осмислення поняття Бога передусім
розкриває метафізичний його зміст. Філософія з
необхідністю приходить до цього поняття, осмислюючи
природу людини та усього існуючого. Філософія не
починає з Бога, її найпершим завданням є пізнання
людини і світу, з’ясування підстав і умов їх існування.
Філософія вводить поняття «Бог» задля розв’язання
власних проблем. Філософське поняття «Бог» виникає
як продукт логічної послідовності власне філософських
міркувань, як необхідний елемент філософського
осмислення status qua речей і світу. Зауважимо, що у
філософії замість терміна «Бог» часто використовується
термін «Абсолют», що підкреслює суто філософське
походження цього поняття. Поняття Абсолюту займає
в філософії таке ж провідне місце й виконує таку ж
визначальну роль як і поняття Бога в релігії. Абсолют
у системі філософських міркувань постає передусім як
основа впорядкованості світу та тих логічних зв’язків
і відношень, які людина встановлює між речами.
Серед філософських концепцій визначення Бога можна
виокремити два основних підходи. Перший підхід
вбачає сутність Бога в тому, що він є першопричиною
всесвіту (causa prima). Другий – визначає Бога як
трансцендентальну ціль людських устремлінь.
Настільки різнобарвні концепції не можуть бути
узгоджені один з одним. Тому єдиної загальноприйнятої
теорії щодо визначення сутності та існування Бога не
існує. Що ж відіграє вирішальне значення у марності
спроб побудувати таку несуперечливу теорію? Звичайно
можна було б погодитись із думкою, згідно якої будь–
які спроби сформулювати дефініцію Бога є «актами
спотворення божественної нескінченності». Але якщо
враховувати розрізнення між безумовною істиною та
істиною, що є предметом пізнання людини (кінечною
істиною), то можна стверджувати, що самообмеження
людського духу через усвідомлення розрізнення цих
двох істин все ж таки дозволяє людині філософськи
мислити про Бога, ставити питання про його сутність,
існування та пропонувати відповіді на них.
Проблема визначення поняття Бога у межах релігій
них концепцій оформлюється в епоху Середньовіччя.
У сучасній теології поняття «Бог» визначається через
характеристику його природних та моральних атрибутів.
Формування ж філософського поняття Бога бере початок
ще в часи Античності. У своїй праці «Сократ, бог та
благочестя» МакГреор аналізує специфіку концепції
Бога Сократа у порівняння із загальноприйнятою у
тогочасній Греції. Автор розкриває сутність вчення
Сократа про доброчинності як знання та – про зло як дії,
що засновані на хибному уявленні та незнанні, а також
детально аналізує структура аргументації філософа.
МакГрегор робить висновок, що провідною місією
Сократа, яка на нього покладена Богом, є виправлення
хибних, хоча і розповсюджених серед афінян уявлень
про Бога, а наслідування Бога у справі покращення душ
людей – благочестям. Сократ був впевнений, що Бог
направляє його через раціонально зрозумілі для людини
образи, тому вважав дуже важливою справу – допомогти
набути адекватного уявлення про Бога [7, с. 256].
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Роберт Дж. О’Коннер також вказує на те, що слово,
яке Сократ використовує для праведності позначає
«божественний шлях» чи спосіб поведінки Бога. Наго
лошує на тому, що філософ вважав людину здатною бути
подібною богові, якщо буде наслідувати його дії [8].
Однією з провідних тем філософської спадщини
Платона є вчення про буття, в якому одними з основ
них понять виступають поняття «ідеї» та поняття
«Єдиного». Ідея у Платона є онтологічною причиною
матеріально–тілесного світу. Вона існує реально,
об’єктивно, субстанційно і самостійно. Світ надчуттєвих
ідей Платон називає «буттям». Умовою цього «буття»
як і «небуття» (матерії як принципу становлення) є
«Єдине». «Єдине» виступає джерелом будь–якого
існування, будь–якої множинності і без його єднаючої
сили неможливе існування ані ідеї, ані речі. Саме ідеї
у філософії Платона постають у якості богів, від яких
залежить існування чуттєвого світу. Але це боги не
релігійні, а логічно сконструйовані, перекладені, за
влучним виразом О.Ф. Лосєва, на мову абстрактної
всезагальності, тобто понять та категорій.
У своєму вченні про Розум–першодвигун Аристотель
виводить суто філософське розуміння Бога. У Аристо
теля матеріальною причинно–цільовою конструкцією
будь–якої речі є ейдос, а увесь космос постає своєрідним
грандіозним ейдосом, що є ейдосом усіх ейдосів, тобто
ідеєю ідей. Такий ейдос Аристотель називає «Розумом»,
який виступає причинно–цільовою енергією існуючого,
тобто першодвигуном. Отже, Космічний розум – це і є
виведене Аристотелем філософське розуміння Бога. Адже
Розум є першопричиною, вічною і незмінною, неру
хомою, але тією, що рухає усе. Він містить самого себе,
має вічне життя і вічну насолоду від власної діяльності.
Подібні уявлення розвивалися й в неоплатонізмі.
У роботах Прокла «Першооснови теології» та Плотіна
«Еннеади» розкривається поняття «Єдиного» як найви
щої ступені буття. Воно, на думку неоплатоніків, є абсо
лютною одиничністю усього сущого, усього логосу з
усіма його внутрішніми розчленуваннями, усієї душі з її
рухами та усього космосу з його тілами та їх системами.
В епоху Середньовіччя, коли у розвитку філософії
релігія стає основним ціннісним орієнтиром і регулятив
ним принципом, поняття Бога втілює у собі тісну
взаємодію філософських та релігійних характеристик.
Суто філософськи пошуки в осмисленні Бога багато
в чому спираються на ідеї запропоновані в античності.
Майже всі представники середньовічної філософії
починаючи від епохи Раннього Середньовіччя і до
пізньої схоластики особливу увагу в своїх філософських
пошуках приділяли характеристиці поняття «Бога».
В епоху Пізнього Середньовіччя з’являється одне з
найвідоміших філософських визначень поняття «Бога»,
яке належить архієпископу А. Кентерберійському: Бог –
це те, більше чого неможливо помислити.
В епоху Нового Часу ідеї, висунуті філософами
та теологами Античності та Середньовічної філософії
продовжують розвиватися в роботах таких видатних
представників цієї доби як Р. Декарт, Б. Спіноза,
Г. Ляйбніц, І. Кант, Г. Ф. Гегель та ін.
У межах сучасної філософії поняття філософського
Бога набуває нових визначень. Відомий австрійський
філософ та теолог Е. Корет свою роботу «Основи
метафізики» завершує філософським вченням про
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Бога. Визначення поняття Бога автор розкриває через
аналіз трьох основних тем: буття Бога, сутність Бога та
взаємовідношення людини та Бога. Питання про буття
Бога визначається як питання, до якого з необхідністю
приводить питання про буття як таке. Поняття «Бог»
в цьому відношенні визначається як найвища основа
буття. Таке визначення конкретизується до трьох
послідовних характеристик, які визначаються як
нетрадиційні докази буття Бога: Бог як необхідність
буття; Бог як про–основа буття; Бог як предмет
цілеустремління духу. Відповідно сутністю Бога є
нескінченний дух та абсолютне особистісне буття.
Основними атрибутами Бога є простота, незмінність,
позачасовість та позапросторовість.
Поняття Бога, що ніколи не залишалось поза увагою
у ході історичного розвитку філософії, стає унікальним
предметом особливого аналізу у межах сучасної логіки,
яка в ХХ ст. зробила значний крок вперед у розвитку
своїх методів [4, с. 125–139].
Конструюючи різні логіко–філософськи моделі Бога
у своїй роботі «Божественні атрибути», В. О. Бочаров
виходить з розуміння філософської теології («наукової
теології») як поняття, що є тотожнім поняттю
«науковому атеїзму». У межах цієї теорії автор
проводить логіко–філософський аналіз поняття Бога,
як поняття, що має важливе загальнокультурне та
загальнонаукове значення. Визначення поняття Бога
В. О. Бочаров пов’язує з проблемою обґрунтування
існування необхідної сутності, яку визначає як: «...такий
об’єкт, існування якого є необхідним. Цей об’єкт не
тільки не може мислитись неіснуючим, але й справді не
може не існувати» [2, с. 9].
Автор конструює три логічні моделі Бога: кан
тівську модель Бога, неоплатонічну модель Бога та
християнську модель Бога та аналізує атрибути, які
відповідають цим моделям. В. О. Бочаров доводить,
що більшість з божественних атрибутів суперечать
один одному. Зокрема це такі важливі божественні
атрибути як всемогутність, всезнання та всеблагість.
Ідея всеблагості суперечать абсолютній свободі в
діях Бога, адже ця свобода з необхідністю повинна
бути напередвизначена його всеблагістю. Всі дії Бога
напередвизначені його всеблагістю, отже, всі дії Бога
напередвизначені. Він не може змінювати минуле,
порушувати закони логіки, не має повної влади над
майбутнім. Ця суперечність спровокувала появу відо
мого софізму: «Чи може Бог (в майбутньому) створити
камінь, який не зможе підняти?». Таким чином, атрибут
всеблагості суперечить атрибуту всемогутності Бога.
Концепція божественного всезнання також пов’язана
з концепцією напередвизначення. Божественне все
знання ґрунтується на тому, що всі майбутні події вже
задані, адже про все, що буде Бог вже знає. Але «...
якщо Бог бачить все майбутнє, тобто бачить всі можливі
шляхи розвитку світу, бачить той реальний шлях його
розвитку,... який був визначений до здійснення Його
задумом, то Він вже нічого змінити в цьому задумі не
може, тобто усієї Його могутності недостатньо, щоб
щось змінити в цьому світі, і Він з цього моменту вже
не має властивості всемогутності...» [2, с. 170]. Отже,
якщо Бог – всезнаюча істота, то він не може бути
всемогутнім. Звідси божественні атрибути всезнання та
всемогутності також є несумісними.
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Таким чином, автор доводить, що основні атри
бути, які визначають смислове значення поняття
Бога, суперечать один одному, а отже є несумісними
поняттями. Тому, Бог, як об’єкт, якому приписуються
дані предикати існувати реально не може. Натомість
несуперечливими концепціями автор визнає концепції
язичницького Бога, позицію неоплатонізму та доктрину
деїзму. Спосіб примирення атрибутів для визначення
поняття Бога, який пропонує В. О. Бочаров знаходиться
в межах філософської теології як наукового атеїзму,
де Бог визначається як певна конструкція розуму, яка
існує лише в свідомості людини. «Бог, згідно наукового
атеїзму, є не більше ніж фікція, що породжена нашим
розумом, а тому ця фікція не може мати ані властивості
всемогутності, ані властивості всезнання» [2, с. 172].
Канадсько–американський
філософ
та
логік
Дж. Х. Собел у перші частині своєї книги «Логіка та
теїзм: аргументи за та проти існування Бога» формулює
власну семантичну теорію щодо визначення поняття
Бога. Таке визначення, на думку автора, повинно бути
максимально наближеним до розумінні Вищої сутності
в релігії, яке обмежується принципами, визначеними
релігійними догматами та водночас має бути вільним від
будь–яких логічних суперечностей.
Дж. Х. Собел обґрунтовує точку зору, у межах якої
поняття Бога розглядається як власне ім’я. На відміну від
позиції, яка панує в сучасній лінгвістиці, де поняття Бога
визначається як певний титул, на зразок титулу «пре
зидент». А також точки зору, запропонованої Т. Аквінсь
ким, який поняття Бога розглядає як загальне ім’я, яке
виражає божественну природу об’єкту, що позначається
цим ім’ям. Основною функцією будь–якого власного імені
є вказівка на предмет. Таке ім’я лише іменує та вказує, але
не нічого описує і не виражає. Але в межах семантичної
теорії Дж. Х. Собела поняття Бога розглядається як
виключення з даного правила. Автор стверджує, що в
сучасному релігійному дискурсі поняття Бога функціонує
як власне ім’я, предметне значення, якого визначається
наміром віруючих назвати та описати найвище буття.
Наслідуючи погляди В. Хаскера, який говорив: ««Бог» –
хоча й власне ім’я, виражає наше поняття Бога» [6, p.
170], Дж. Х. Собел стверджує: «Поняття Бога виражає
наше поняття єдиного істинного Бога і визначається як
об’єкт релігійного відношення, поведінки і поклоніння»
[9, p. 8]. Таке визначення відповідає філософським кон
цепціям Бога як найдосконалішого буття та теологічним
концепціям Бога, як буття, якому властиві атрибути:
всемогутність; всезнання: той, що викликає благоговіння
та шанування; відповідальність за все, що існує; відпові
дальність за дії створених істот.
Логіко–філософськи конструкції запропоновані
В. О. Бочаровим та Дж. Х. Собелем розкривають сучасні
наростаючі тенденції у спробах визначення поняття Бога
із залучення логічної методології. Ці тенденції визначені
не стільки результативністю такого аналізу для побудови
несуперечливого поняття Бога, скільки тим значенням,
яке вони несуть у завданні розбудови логічних методів.
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The idea of God and the problem of the concept «God» definition:
logic and philosophical analyses
The purpose of this article is to show the tendencies of logical–philosophical
searches for the definition of the concept of God, based on the thesis of the idea of
God the constructive role, and tries of his essence theoretical understanding. Many
attempts of the concept of God define were reduced to the two main directions:
philosophical and religious concepts. Both directions largely complement each other,
by revealing various aspects in the characterization of this concept. But the main
difference between these two directions is the admissibility of accepting positions (in
religious concepts), that based exclusively on religious belief. This article focuses
on the analysis of theoretical attempts to comprehend the concept of God. These
attempts focus on scientific methodology. The concept of God, that has never been
left out of attention, in the course of the philosophy historical development, becomes
a unique subject of special analysis within the framework of modern logic that in the
twentieth century has made a significant step within the self methods development.
Special attention that paid to the logical–philosophical constructs of the concept of
God was proposed by V. O. Bocharov and J. H. Sobel and also attention was paid
to the significance of such models in the perspective of the logical methodology
development.
Keywords: the concept of God, the idea of God, philosophical theology, modern
logic, logical and philosophical analysis.
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Есхатологічні ідеї: Старий Заповіт
Автор проводить осмислення релігійних ідей есхатологічного змісту у
просторі стародавньої свідомості іудеїв. У межах картини світу останніх
виявляє смислові виміри ідеї Долі, розробляє авторські інтерпретації.
Есхатологічні ідеї розглядаються під кутом зору уявлень та вірувань іудеїв про
Долю людини та Долю Всесвіту, сущого буття. Есхатологія розкривається
у контексті історичної гілки її проявлення та оформлення. Актуалізується
індивідуальний вимір існування есхатології, який розуміється як небесна
Доля душі після смерті. В просторі останнього осмислюються смислові
навантаження теми роботи.
Ключові слова: душа, есхатологія, ідея, індивідуальна, світогляд, іудеї,
історія.

Проблема осмислення історії формування, еволюції
та смислових перипетій есхатологічних ідей у вимірах
різних релігійних традицій має ключове значення
для осмислення феномену есхатології. Реконструкція
стародавніх вірувань іудеїв, їх уявлень відкриває
можливість відстежити його джерела виникнення та
специфіку проявлення і актуалізації. З одного боку,
це поширює простір його смислотворення, розуміння
релігійними та світськими спільнотами. З іншого боку,
культивує інтелектуальну культуру, розширює межі
світської та релігійної свідомості, розвиває духовну
та індивідуальну культуру мислення (толерантність
релігійних спільнот).
Нашою метою виступає виявлення та інтерпретація
есхатологічної проблематики в просторі стародавньої сві
домості іудеїв, а саме розкриття ідеї Долі крізь призму
їх сакральних думок; реконструкція світоглядного
(смислового) ядра свідомості іудеїв; виокремлення інди
відуальної есхатології та окреслення смислових вимірів
актуалізації Всесвітньої есхатології (їх інтерпретація).
Ступінь розробленості проблеми. Есхатологічна
проблематика у тому ч іншому вигляді пронизувала всі
релігійні та філософські системи людства, сакральні
тексти іудеїв, роботи яскравих авторів західноєвро
пейської парадигми культури, філософів різних часів:
Цицерона, Піфагора, Платона, Аристотеля, Прокла,
Дж. Бруно, Г. Лейбніца, Ф. Ніцше, А. Шопенгауера та ін.
Ідея Долі: екскурс в історію. Як свідчать історичні
джерела надії есхатологічного змісту були особливо
розповсюдженими перед початком та під час першого
іудейського повстання проти римлян. Їх витоки сягають
в часи існування кумранської спільноти (ІІ ст. до н.е. –
І ст. н.е.), представники якої вірили в останню битву
синів світу з синами темряви. Ці чаяння поступово
переросли в есхатологічні, а саме в ідею Страшного
Суду у кінці часів. Тема Долі розкривається в
уявленнях іудейської релігійної думки. Вона фіксується
в контексті індивідуальної Долі людських душ та
Всесвіту. Не заперечним фактом у літературі є те, що
саме Всесвітня есхатологія отримала більш широкий
розвиток в текстах Старого Заповіту, але на нашу
думку і тема індивідуальної есхатології достатньо
розвинена в сакральних текстах іудеїв. Перейдемо до
аналізу та виокремленню смислового навантаження
релігійної думки іудеїв з фрагментарним зверненням до
християнської традиції (Нового Заповіту).
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Ідея Долі людської душі: Старий Заповіт. У прос
торі останнього смислові акценти робляться на ідеї
Долі сущого буття. Тема Долі пов’язана з міркуваннями
іудеїв про те, що Бог є володар всіх Доль (живих істот
у Всесвіті). У просторі Старого Заповіту формується
тема індивідуальної есхатології, яка розкривається
через ідею Долі індивідуальних душ представників
божественного світу, яку опікає Бог. Він є Владика
життя і смерті всіх живих істот. У тексті сказано, що
Бог «мертвить і оживляє, Він зводить до Шеолу і наверх
виводить» [1 Сам 2:6]. Над пеклом (шеолом) Він є
володар [Ам. 9:2]. Доля душі повністю належить Богу. У
Повторенні закону написано: «…і Бога немає крім Мене.
Побиваю й оживлюю Я і не врятує ніхто від Моєї руки»
[Втор. 32:39]. Євреї вірять, що від погляду Бога нікуди
неможливо дітись. Він є джерело Долі. Доля нами
тлумачиться як життя духовних істот. У книзі псалмів
написано: «Куди я від Духа Твого піду, і куди я втечу від
Твого лиця?». Світоглядні координати здійснення Долі
індивідуальних душ сягають у простори небесного світу
та небесних вимірів буття (шеолу). В тексті зазначено:
«Якщо я на небо зійду, – то Ти там, або поселюся в
шеолі – ось Ти» [Пс. 139:8].
Отже, в релігійну свідомість проникає тема Долі
душі, яка знаходиться під тотальним володарюванням
Бога. «Хто вийде навпроти Мене – й буде цілий? Що
під небом усім – це Моє!» [41:3]. Бог вивільняє життя
душі від могили, тобто повертає їй життя [Пс. 103:4].
Під іншим кутом зору сама людина «чіпляється» за Бога
як за вічність: «А ми не відступимо від Тебе, Ти нас
оживиш, і ми будемо Ім’я Твоє кликати!» [Пс. 80:19].
У іншому фрагменті зазначається, що Господь керує
також Долями друзів своїх, перешкоджає їх «баченню
тлінності», не залишає їх у шеолі [Пс. 16:10]. Ці слова
орієнтують на розуміння шляхів душі за гробом, про її
мандри у небесних вимірах (у шеолі).
Ідея Долі людської душі, яка підпорядковується
Богу пронизує текст Старого Заповіту. Як зазначалось,
вона існує у віруваннях про Яхве, який мертвих
оживляє. Вона сяє у чуді воскресіння, яке здійснюють
пророки Ілля та Єлисей. Ці історії описані у Біблії.
Так, Ілля був у домі вдовиці, її дитина занемогла. Ілля
кликав до Господа: «…Боже, мій, нехай вернеться
душа цієї дитини в неї… і вернулась душа дитини
в неї – і вона ожила [1 Цар. 17:17–23]. У іншому
фрагменті розкривається чудо воскресіння померлого
сина шунамітянки Єлисеєм [2 Цар. 4:23]. Більш того,
і після смерті Бог та його обрані впливають на Долю
людей. Це також стверджує ідею Його впливу на Долю
всіх душ. Так, відома історія про Єлисея, який спочив.
Після цього вмер один чоловік, якого могильники
відкинули до Єлисеєвого гробу. А коли він туди впав,
то і доторкнулось тіло померлого Єлисеєвих костей.
Трапилось чудо воскресіння. Померлий чоловік раптом
воскрес, і встав на ноги свої [2 Цар. 13:21]. Отже, Бог
повертає душі до життя через своїх обраних. Не має
значення коли і з відкіля, тобто із шеолу, чи одразу
після смерті, але душі повернулись в тіло. І знову
ми повертаємось до теми Долі індивідуальної душі
(яка рухається по колу Всесвітнього буття). Ідея Долі
мислиться як така, що рухається у просторовому
відношенні (з гори до низу і знизу до гори). Тут
закладена символіка сходження з пекельної безодні
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на землю живих [2, с. 174–175]. І, навпаки, у тексті
ми знаходимо рядки в яких висвітлюється тема Долі
душі після смерті, а саме шляхи її сходження до Бога у
Царство Небесне. І сказав Господь: «Нехай прилучиться
Аарон до своєї рідні…» [4 М. 20:24]. У іншому
фрагменті ми зустрічаємо подібні слова: «І Господь
промовляв до Мойсея …І вмри на горі, куди ти вийдеш,
і долучися до своєї рідні, як помер був твій брат Аарон
на Гор–горі» [5 М. 32:48–50]. Таким чином, Долею
обраних душ керує Господь (їх життям та смертю), їх
Долями земними та небесними.
Ідея Долі індивідуальних душ у кінці часів
безпосередньо стосується теми воскресіння мертвих.
Богословська думка стверджує, що біблійна ідея
воскресіння протистоїть грецькій ідеї безсмертя. У
грецькому світогляді душа людини уявляється як
нетлінна за своєю природою. Відразу після смерті вона
приєднується до божественного безсмертя. Біблійна
свідомість стверджує, що людська особистість повністю
приречена на смерть, а душа становиться полонянкою
шеолу. Тіло зотліє в могилі. Цей стан теологічна
думка усвідомлює як перехідний. З нього людина
підніметься живою (пробудиться від сну). З часом, ця
ідея стала осередком християнської віри та надії саме
з тих часів, коли Ісус воскрес (повернувся до життя).
Тема володарювання Богом над Долями світу (його
представниками), а також Доля мертвих (їх воскресіння)
переходить з іудейських вірувань у християнську
традицію. У вченні християн саме Ісус знає про
воскресіння мертвих у кінці часів. Він усвідомлював,
що повинен покласти початок цієї тайни. Він отримав
владу від Бога над життям та смертю. Цю владу Він
демонстрував у чудесах воскресіння мертвих. У сцені
воскресіння сина вдови Наїнської [Лк. 7:11–17]. У
фрагменті воскресіння дочки Яіра та ін. [Мр. 5:21–42].
Поступово ідея Долі всіх душ еволюціонує у межах
іудейської свідомості. Так, в Псалмах йдеться про
воскресіння праведних, а книга Маккавея говорить про
воскресіння всіх померлих в Ізраїлі. В свою чергу книга
Еноха долучає до ідеї воскресіння все людство.
Іншу гілку наших міркувань складає тема Всесвіт
ньої есхатології у її розширених контекстах. Отже, Доля
світу починається з відомої історії про його створення,
з упорядкування небесного простору. У цьому сенсі
логічно стверджувати, якщо є початок життя, то є і його
кінець, який «змикається» у Бога. У першій книзі Буття
написано: «На початку Бог створив Небо та землю».
На першому місці стоїть творення Неба. Смислове
навантаження цієї фрази вказує на те, що небесний
вимір, а саме духовний (з його «населенням») був
сформованим першим. Наступний етап – це формування
Долі земної, земних істот, тобто проявленого Всесвіту. У
цьому контексті можна сказати про початок створення
фізичних форм. Сім днів творіння – це процес
розтягнутий у часі і просторі, тобто етап «закладання»
та творення індивідуальних Доль, різних форм життя, а
саме земних.
Цікаво, але з перших рядків Біблії виокремлюється
ідея «руху по колу», яка «фіксується» у тексті Святого
Письма. Відомо, що ця ідея не сумісна з релігійною
свідомістю християн. Вона заперечується їх офіційною
релігійною думкою. Але звернемось до тексту з метою
її обґрунтування: «І сказав Бог: нехай земля вродить
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траву, ярину, що насіння вона розсіває, дерево овочеве,
що за родом своїм плід приносить, що в ньому насіння
його на землі» [Бут. 1:11]. Ця тема дедалі продовжується
у тексті Писання. Там сказано, що Доля природи
підпорядковується Богу, Його волі та Духу, а саме
він керує періодичним її воскресінням. Отже, Старий
Заповіт поступово розкриває ідею колообігів у всьому
навколишньому середовищі. Там записано: «Плодіться
й розмножуйтесь, і наповнюйте воду в морях, а птаство
нехай розмножується на землі!» [Бут. 1:22:28]. Заповідь
Бога орієнтує на розуміння циклічності відновлення
життя. Далі стверджується таж ідея: «…по всі дні землі,
сівба та жнива, і холоднеча та спека, і літо й зима, і
день та ніч – не припиняться» [Бут. 8:22]. Із цих слів
стає очевидно, що Платон був правий. Є і циклічність,
і є тема колообігів сущого буття. Теж стосується і Долі
душ, які наповнюють світ. В Святому Письмі іудеїв це
зазначається в такий спосіб: «Ховаєш обличчя Своє –
то вони перелякані, забираєш їм духа – вмирають вони,
та й вертаються до свого пороху. Посилаєш Ти духа
Свого – вони творяться, і ти відновляєш обличчя землі
[Пс. 104:29–30]. Таким чином, тема колообігу весь час
втілюється в ідею оновлення життя на Землі. Адже, рух
природи, її періодичне воскресіння закладене в основу
буття (Долі світу). Неможливо собі уявити «лінійність»
в її існуванні. У цьому ключі писав у свій час Платон.
Він би сказав, що все припинилось би, якби не було
колообігу речей та дії закону протилежностей. Тоді світ
не відновлювався, а наступив би кінець життя всього.
Отже, поза закону циклічності неможливо осягнути
воскресіння природи, оновлення всіх форм життя у
світі, їх Долю і т. ін. Циклічність ми спостерігаємо
повсюди. Про неї нам сповіщає реальність земного світу
(навколишнього середовища) кожного дня, повсякденна
реальність.
Есхатологічну модель світу релігії євреїв складає
тема Долі праведних, пророків, тобто обраних Богом
(для служіння Йому, а саме Долям світу). Вона
окреслюється у темі їх воскресіння, коли вони побачать
свого Спасителя. Він прийде і візьме їх справу у свої
руки. «Справедливий, Мій отрок, оправдає пізнанням
Своїм багатьох, і їхні гріхи понесе» [Іс. 53:11].
Отже, у Старому Заповіті актуалізується вимір Долі
святих, праведних, пророків, тобто обраних душ. Так,
у богословському тлумаченні воскресіння Месії пропи
сується так. Він зійшов до Отця, знаходиться з Ним.
Він мислиться як «первісток із мертвих», який першим
увійшов у «новий світ» [Іс. 65:17]. Месія стає творцем
спасіння. Творить новий народ святий і веде всіх за
собою.
У цьому фрагменті про «новий народ» ми вбачаємо
натяк, що йдеться про досконалі душі, які були у
земному житті праведними, або пророками, тобто
обраними. Їх Доля веде до Бога через шлях на який
вказує Творець Доль. Ця ідея нам зустрічається у словах
про суд божий: «Я вістря Свого меча нагострю, і рука
Моя схопиться суду, тоді відімщу Я своїм ворогам і
Своїм ненависникам Я відплачу… Мій меч поїдатиме
м’ясо» [5 М. 32:41–43]. Бог відімстить своїм ворогам
за кров всіх своїх рабів. Тут треба звернути увагу, що
етимологія слова «раб» має кілька тлумачень, історію
свого походження та еволюції. Його контексти сягали у
терміни «людина», «дитина» та ін.. Так, Фасмер писав,

212

Гілея

що одним з перших значень слова «раб» відносилось
до людини, яка виконувала важку роботу у домі [3,
с. 453]. Отже, в перекладі «раб» – це людина, а раби,
тобто люди і є народ. Відразу згадаємо і про значення
імені Мойсей. Слово Мойсей (Мозес) – це єгипетське
ім’я, яке виходить від єгипетського слова «mose», яке
означало «дитина» [4, с. 4]. В свою чергу останнє
іноді тлумачилось як «людина». Термін «людина» в
індоєвропейській мові мало два значення. Перша його
частина kel – означало «челядь» (раб), прислугу, а
друга věkъ (від лит. vaikas) – «дитя» [4, с. 4]. Виходячи
з цих контекстів ми можемо тлумачити вираз Бога про
помсту за «кров всіх Своїх рабів» як помсту за людей,
своїх дітей, тобто досконалих душ. Можливо взагалі
припустити, що ідея обраного народу контекстуальна
ширша. Вона відноситься саме до окресленого нами
смислового навантаження, а не виключно до народу
Ізраїлю. Під таким кутом зору ідея обраного народу
може тлумачиться як Доля всіх святих та праведних
землі, які і є істинним народом божим, який прямує до
Спасіння. Можливо і мова йде про спасіння саме його
у кінці часів «…і викупить землю Свою, Свій народ» [5
М.: 42–43].
Ідея Месії (його Долі) сяє і у тексті Нового Заповіту.
«Синові людському треба багато страждати, і Його
відцураються старші, і первосвященики, і книжники,
і Він буде вбитий, – але третього дня Він воскресне»
[Мр. 8:31]. Воскресіння Христа асоціюється з історією
пророка Йони. У такий спосіб християнська свідомість
окреслює та вибудовує Долю душі обраних за гробом
(її шляхи). «Як Йона перебув у середині китовій три
дні і три ночі, так перебуде три дні та три ночі й Син
Людський у серці землі» [Мт. 12:40].
Зробимо невелику пазу у своїх міркуваннях та
звернемось до історії. Так, в літературі йдеться про те,
що індивідуальна есхатологія (у межах одкровення)
отримує свій розвиток на етапі макавійської кризи.
Це було обумовлено гонінням Антіоха, а також
мучеництвом. Під егідою закону відплати вона стає
актуальною. Постає питання: якою буде Доля святих,
які померли за віру? Під таким кутом зору Бог
осмислюється не тільки як Творець, але як Той, що
воскрешає. У праведників можливо відібрати фізичне
життя, але ніхто не має влади над життям душ. Бог
обов’язково воскресить, поверне життя святим. Це
зміцнює дух людей, дає силу та надію мученикам у їх
земних випробовуваннях. Отже, Доля святих душ та
обраних знаходиться цілком під владою Отця. Таким
чином, формується тема індивідуальної есхатології
іудеїв. І знову текст Біблії повертає нас до неї. У
цьому сенсі згадується Одкровення Даниїла. Він пише:
«Багато з тих, хто сплять у поросі земному, прокинеться,
одні на життя вічне, другі на вічний сором та на
ганьбу» [Дан. 12:2]. Тут треба зазначити, що іудейська
думка грішникам воскресіння до життя закриває.
У неканонічних текстах написано, що цар Світу
воскресить померлих за Його закони для вічного життя.
Творець світу знову надасть їм дихання і життя [2 Мак.
7:9; 11; 22]. Воскресіння транслюється дуально. І як
духовне оновлення, і як тілесне. «Померлі твої оживуть,
воскресне й моє мертве тіло, тому пробудіться … ви
мешканці пороху … земля викине мертвих» [Іс. 26:19].
У наукових джерелах зазначається, що саме з цих
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міркувань починається вчення про воскресіння, яке
стає надбанням іудейства. Це вчення сповідується
фарисеями. Там ми знаходимо інформацію про те,
що деякі теологи його розуміли як фізичне. Інші його
тлумачили як духовне. Це фіксується у книзі Еноха. Він
окреслює та подає ідею воскресіння як одухотворене.
У цьому тексті йде мова про те, що душі померлих
вийдуть із пекла, щоб повернутися у життя, вони
увійдуть в оновлений всесвіт, приготований Богом для
майбутнього світу. Святе Письмо християн успадковує
цю тему, тобто віддзеркалює ідею воскресіння у своїй
моделі світу. В Євангелії від Св. Матвія написано: «хіба
не читали прореченого вам від Бога, що каже…Я …
Бог…не є Богом мертвих, а живих» [Мт. 22:31–32].
Есхатологія розвивається у розкритті теми Долі
земної. А саме, тема Долі сягає у міркування про Долю
іудейського народу. Там вона розквітає та отримує
широке втілення. У текстах Старого Заповіту ми
зустрічаємо ідею Долі народу божого, яка стосується
(це очевидно) ізраїльського народу. Його Доля залежить
від Бога, який карає. Падіння Єрусалиму, кінець
Іудейського царства та полонення проголосили пророки.
Це осмислюється релігійною свідомістю як кара Бога.
Ізраїль порівнюють частіше зі смертельно хворим,
якого чекає смерть [Іс. 1:5]. У релігійній свідомості
іудеїв виникає питання про Долю народу. Якщо він
навернеться, то чи поверне Яхве його до життя? В тексі
Писання написано: «Ходіть, до Господа повернімося…
Через два дні він оживить нас, на третій день на ноги
нас поставить і будемо перед ним жити» [Ос. 6:1]. Отже,
тема воскресіння закладається в цьому фрагменті. Після
цього Яхве оновлює Завіт. Відомо, що пророки Осія,
Єремія, Єзекіїль проголосили віру у спасіння Ізраїлю.
Це була ще не есхатологія у повному сенсі, а проповідь
про кінець нечестя Ізраїлю. Авторство саме есхатології
іудеїв приписують автору «Второ–Ісаї». Він перший з
пророків створює есхатологію. Йде мова про окреслення
часів нової епохи, які здійснюються через описання
драматичної історії, а саме через певні історичні
події. Це і зруйнування Яхве Вавилону, і спасіння
Ізраїлю (полонених). Далі Доля земна пов’язується з
поверненням Яхве в Сіон, перетворенням країни аж до
образу раю, і, нарешті, поверненням народу до Яхве.
Єдиним шляхом народу є буття с Богом. Пророки
говорили, що після випробування полоном Бог
воскресить свій народ. У видінні Єзекіїля сказано про
долину, що повна кісток (Ізраїлів дім): «Сину людський,
чи оживуть оці кості … Так говорить Господь Бог до
цих кісток: Ось Я введу у вас духа – і ви оживете! І
дам на вас жили, і виросте на вас тіло, і простягну на
вас шкіру, і дам у вас духа, – і ви оживете!» [Єз. 37:2–6].
Господь оновлює свій народ, оживлює, дає йому нове
життя і Долю. «…Я повідчиняю ваші гроби, і позводжу
вас із ваших гробів … І дам Я в вас Свого Духа, – і
ви оживете, і вміщу вас на вашій землі…» [Єз.:12–14].
Господь оживлює Єрусалим та мертвих із праху. Йде
мова про духовне воскресіння Ізраїлю, як його Долю.
Есхатологічний сценарій розгортання Долі земного
світу розкривається через такі події: знищення народів,
звільнення Ізраїлю, зібрання всіх вигнанців в Єрусалимі,
перетворення країни, встановлення володарювання Бога,
або царства Месії, звернення всіх народів. Таким чином
Доля останніх (спасіння інших народів) пов’язувалась та
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закінчувалась у сакральному центрі іудеїв (Єрусалимі).
В Старому Заповіті написано: «І станеться на кінці
днів… І підуть численні народи… вийде слово Господнє
з Єрусалиму … І він буде судити між людьми … народи
розсуджувати … Не підійме меча народ проти народу»
[Іс. 2:2–4].
Елементи Всесвітньої есхатології проявляються
у роздумах про Долю землі та Космосу (у контексті
теми воскресіння). Земля буде поглинута у страшну
катастрофу. Яхве потрясе землю і небо, море і сушу.
Останній суд буде супроводжуватись космічними
катастрофами, які поглинуть світ. У книзі пророка
Ісаї написано: «І небесні світила усі позникають, а
небо, як звій книжковий, буде звинене, і всі його зорі
попадають, як спадає оте виноградове листя, й як
спадає з фіговниці плід недозрілий» [Іс. 34:4]. В іншому
фрагменті розкривається Доля землі: «Здійміть свої очі
до неба, і погляньте на землю додолу! Бо небо, як дим,
продереться, а земля розпадеться, мов одіж, мешканці
ж її, як та воша, погинуть, – спасіння моє буде вічне, а
правда моя не зламається!» [Іс. 51:6].
Потім все за допомогою вогню перетвориться у
нову землю та нове небо. Яхве створить нову землю та
нове небо «і не згадаються речі колишні, і не прийдуть
на серце» [Іс. 65:17]. На ній буде панувати правда.
Єрусалим буде відновлено: «Я створю Єрусалима на
радість…і не почується в ньому вже голос плачу й
голос зойку… З цього часу не буде вже юного днями
й старого, який своїх днів не поповнить…» [Іс. 65:18–
19]. Доля як життя Космічного буття руйнується.
Це стосується також Долі небесних світил (вище
говорилось). Сонце вже не буде людям за світло. Місяць
перестане сяяти. «Не зайде вже сонце твоє, і місяць твій
вже не сховається, бо буде тобі вічним світлом Господь»
[Іс. 60:19–20]. Таким чином, есхатологічний сценарій
розгортається в уявленнях про кінцеві Долі земні та
Царство Небесне. Останнє розглядається під кутом зору
земного мислення. Осередком Долі усвідомлюється
Єрусалим як Центр Світу.
Есхатологічна карта християн окреслювала подібні
есхатологічні міркування, тобто есхатологічну модель
світу. Перші християни марили про Царство Небесне,
яке настане на землі. У свідченнях тих часів описуються
достаток та багатства на землі, які настануть. Прийде
час достатку, який отримають ті, що залишились. Про
ці вірування розповідають різні автори (Іріней, Папій
та ін.). Поступово надії народу на покращення Долі
згасали, а есхатологічні уявлення терпіли зміни. Царство
боже не наставало, а кінець часів було відкладено на
невизначений строк. Як свідчить дослідницька думка, з
тих пір почалось редагування текстів та християнських
положень.
Зробимо акценти на деяких положеннях есхатології
християн (їй будуть присвячені окремі фрагменти
роботи). Цікавий вимір розкриття ідеї Долі ми
знаходимо у Святому Письмі. Там йде мова також про
воскресіння тіла Христова, яке уподібнюється храму.
Ісус говорив: «Я можу зруйнувати храм Божий, – і за
три дні збудувати його» [Мт. 26:61].
Цей фрагмент наштовхує на додаткові контексти, які
виокремлюються у просторі Святого Письма. А саме йде
мова про Долю тіла (його духовних оболонок). У різних
місцях Нового Заповіту присутні відомості про те, що
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після воскресіння Христос з’являється упродовж багатьох
днів «…і сорок день їм з’являвся та про Боже Царство
казав» [Дії 1:3]. На протязі цього часу відбуваються зміни
у Його тілі. Тут приходить на думку ідея Долі тілесності,
а саме її оболонок. Про них йшла мова у стародавніх
текстах Єгипту («Книзі мертвих»). Апостоли свідчили,
що бачили Христа та торкались Його. Вони говорили,
що їли з ним (це є ознакою фізичного світу). Вони
говорили про його тіло, яке було видимим, з одного боку.
З іншого боку, в іншому місці «однак це тіло не пригідне
до звичайних умов земного життя» [Йо 20:19]. Отже, їх
свідчення пронизують протиріччя. Єдиним розумним
поясненням цього явища є реанімація єгипетських знань
про оболонки людського тіла, які після смерті поступово
«розтворяються» (цей процес буде розкрито містами
ХХ ст.). На наш погляд, ця сакральна істина зашифрована
в текстах Біблії. Завданням дослідників є її перевідкриття.
Фраза про те, що ці явища були доступні для кількох
обраних підкреслюють їх розуміння феномену сходження
(вознесіння). Христос стає тим святим, якого Бог звільняє
від тління у пеклі [Дії 2:25–32]. Якщо враховувати, що
іудейська свідомість не сприймає Христа за Месію,
то цей вираз окреслює Долю Христа за гробом. Отже,
у першому випадку йде мова про ідею Долі тіла
(його духовних оболонок). У останньому фрагменті
Старого Заповіту розкривається духовний вимір, куди
підіймається певна душа (Царство Небесне). Хрис
тиянська богословська свідомість тлумачить фрагменти
про воскресіння Христа як чудо (поза ясним поясненням
його як певного процесу).
У християн Доля земна (як і у іудеїв) завершується
у небесній реальності. Коли здійсниться воскресіння
мертвих вибрані увійдуть в нове життя в оновленому
Всесвіті. Останній ототожнюється з раєм та небесним
Єрусалимом. Місто небесне не має потреби у сонці, ні
в місяці «…слава бо Божа його освітила …брами його
зачинятись не будуть удень, бо там ночі… І не ввійде до
нього ніщо нечисте …тільки ті, хто записаний у книзі
життя Агнця [Об. 21:22].
Таким чином, ідея Долі стає базовим концептом
есхатологічної проблематики релігійної картини світу
іудеїв. Вона стає «механізмом» її оформлення, який
формує ідеологічні підвалини релігійної свідомості
останніх. Тема Долі складає засадничі основи вірувань.
Вона актуалізується у темах: індивідуальної есхатології
(Долі душі за гробом), Долі країни, народу, світу (їх
вічного буття), Страшного Суду, воскресіння мертвих.
Вона стає атрибутом релігійної свідомості (есхатології
іудеїв) та надії людей на вічне життя, тобто безсмертя.
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Eschatological ideas: the Old Testament
In the article the author carries out the comprehension of religious ideas of
eschatological content in the space of the ancient consciousness of the Jews. Within
the picture of the world the latter manifests the semantic dimensions of the Fate’s
ideas, develops author’s interpretations. Eschatological ideas are viewed from the
perspective of the ideas and beliefs of the Jews about the Fate of man and the destiny
of the universe, being being. Eschatology is revealed in the context of the historical
branch of its manifestation and design. An individualized dimension of the existence
of eschatology, which is understood as the heavenly Fate of the soul after death, is
updated. In the space of the last conceptualized semantic load of work threads.
Keywords: soul, eschatology, idea, individual, worldview, Jews, history.
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Христоцентричность современной
протестантской теологии миссии
Рассматриваются трансформации в понимании миссии протестантским
богословием. Процесс формирования миссиологии должен начинается с
формирования миссионерской герменевтики, которая признает Писание
как миссионерский феномен и позволят формировать миссиологию на всем
Писании, а не на отдельных текстах. Миссия, несмотря на то, что кажется
действием Церкви на самом деле есть атрибут Бога. Божья миссия учреждает
Церковь и ее миссию. Поскольку Церковь учреждается Божьей миссией, она в
самом своем бытии миссионерская. У Церкви, таким образом, нет иной миссии
кроме участия в миссии Отца, Сына и Святого Духа. Ввиду этого Церковь
должна рассматривать мир как целевую среду пребывания и служения. То, что
миссия есть Божья миссия демонстрируется еще и тем, что Христос является
воплощенной моделью, архетипом миссии Церкви.
Ключевые слова: современная теология, протестантизм, теология
миссии, теология диалога, эклезиология.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Интенсивное взаимодействие с другими религиоз
ными культурами привело протестантскую теологию
к осознанию необходимости преодоления эклессио
центричного понимания миссии. Важнейшей тенден
цией стал также отказ от понимания миссии как
инструмента распространения христианства с Запада
на Восток. Поиск образца для гуманного отношения в
Иному привел к пониманию необходимости рассмат
ривать служение Христа как матрицу миссионерского
служения. Христоцентричность миссии благоприятст
вовала новому понимания как современной миссии, так
и миссии Христа.
Состояние исследования. На смену парадигм в сов
ременной миссионерской теологии обратили внимание
Д. Бош, Л. Ньюбигин, К. Райт. Однако, будучи сами
активно вовлеченными в создание современной бого
словия миссии, эти авторы не смогли дать обобщающего
объективного анализа радикальных трансформаций.
Целью данной статьи является попытка комплекс
ного анализа христоцентричности современной протес
тантской миссионерской теологии.
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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Современная протестантская теология подчеркивает,
что Церковь является миссионерской по существу.
Миссия – бытийное или же «врожденное» свойство
Церкви, а не отдельная, пусть даже самая главная,
функция Церкви [9, p. 30]. Миссионерство – это основа
идентичности Церкви, ДНК ее природы. Несмотря на то,
что длительное время миссия рассматривалась как дело и
функция церкви, миссия – это то чем Церковь является,
а не то, что Церковь делает. Вследствие фрагментарного
подхода к Писанию и попыткой обосновать миссию
отдельными текстами миссия часто рассматривается
как долг и обязанность Церкви. Однако в свете Missio
Dei – миссия есть не повинность, а дыхание и выра
жение жизни Церкви, как миссионерского сообщества
в самой своей природе. Миссия была главной причиной
возникновения Церкви и поэтому миссия является
главным свойством Церкви. Миссия, в первую очередь,
есть атрибут и действие Бога. Она начинается в
сущности Бога, во взаимоотношениях и деяниях Отца,
Сына и Святого Духа, которые Он явил в истории и
Он открыл в Писании. Миссия – в первую очередь,
Божья Миссия, которая является источником и опреде
ляющим фактором любой другой миссии [17, p. 68].
В современной миссиологии концепция Божьей миссии
обозначается латинским термином Missio Dei, который,
в нынешнем значении, ввели Карл Барт и Карл Гертенш
тейн, после знаковой миссионерской конференции в
Веллингтоне в 1952 году [11].
В своей совокупности, книги Библии открывают
нам Бога как Троицу – совершенная любовь и вечное
общение Отца, Сына и Святого Духа [17, p. 69].
Поскольку Бог как Троица есть вечное общение и
любовь ad intra, это свойство определяет или же
продолжается и ad extra [4]. Божья любовь не есть
нарциссическая любовь, направленная во внутрь, на
себя. Напротив, она есть любовь направлена вовне
[9, p. 28]. Бог создает человека по Своему образу и
подобию, что предполагает и делает возможными
взаимоотношения между Творцом и человеком. Бог не
остается тайной, но открывает и интерпретирует Себя
человеку, становится доступным человеку, участвует в
жизни человека. Творение человека и откровение Себя
человеку есть инициатива любви и творческое деяние
Отца, Сына и Святого Духа, обусловленное Его сущ
ностью, но не являющееся сущностной необходимостью.
Бог как Троица является источником, инициатором
и исполнителем миссии. Миссия является выражением
Его природы как Троицы, есть результатом Его
искупительных дел в отношении человека и мира.
Поэтому всегда, когда речь идет о Missio Dei имеется
ввиду Missio Trinitas [9, p. 27]. Божья открытость
к человеку и Его деяния ради человека, особенно
выраженные в посланничестве Иисуса и Святого Духа
указывают на миссионерскую природу и миссионерскую
активность самого Бога [17, p. 69]. Таким образом, Бог
может быть назван первым и главным миссионером
[Там же]. Он есть миссионер и у Него есть миссия по
отношению ко всему миру и ради блага всего мира. Эта
миссия инициируется Его неисчерпаемой любовью и
суверенной волей, совершается Его абсолютной властью
и могуществом через Его постоянное присутствие
и деяния в мире. Все Писание повествует о Божьей
миссии к человечеству.
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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Осознание Божьей открытости к миру и собственной
миссионерской природы и предназначения, делает
Церковь способной видеть мир как свою целевую
среду пребывания и служения. Бог любит этот мир и,
следуя примеру Иисуса Христа, Церковь направляется
в этот разрозненный и страждущий мир, неся в себе
Евангелие Царства. Поскольку мир есть не только
арена Божьих искупительных деяний, но и их цель,
Церковь направляется не сопротивляться миру или
отрицать мир, но своим честным возвещением и
сострадательным служением изменять его. Она по своей
природе существует ради блага мира, ради блага людей,
которые не являются ее частью. Церковь является
Церковью только когда существует ради других,
когда видит себя не убежищем от мира, но общиной
существующей ради спасения этого мира. Поэтому,
являясь орудием Божьей миссии, Церковь должна
постоянно пребывать в мире, будучи не от мира. Мир
со всеми своими проблемами и вызовами никогда не
должен ускользать из поля зрения Церкви. Только когда
Церковь преодолевает стойкое искушение извлекать
себя из мира и изолировать себя от мира, она способна
слышать мир, видеть его нужды, открывать миру его
подлинное состояние и полноту его призвания. Церковь,
которая бежит из мира лишает себя способности и
возможности быть своевременным голосом Божьим в
среде мира, быть предощущением Царства Божьего в
среде разрозненного царства человеческого. Тогда она
«пророчествует после события» или же говоря другими
словами, решает вчерашние проблемы. Ее служение
не пророческое, а ситуативное, хотя должно быть
все наоборот. Устранение себя из мира, закрытость
от мира, существование для себя, ограничение своей
деятельности храмовым и жреческим служением, на
самом деле является предательством миссионерской
сущности Церкви.
Поскольку Missio Dei, есть выражение внутренних
отношений и внешних деяний Троицы, участие Церкви
в Божьей миссии есть участие в жизни Троицы и ее
деяниях которые, которые охватывают всю вселенную
и всю историю. Значимость миссии Церкви становится
очевидной так же и тем, что миссия Церкви наделяет
смыслом историю между воскресением и паруссией и
связывает эти два события в одну последовательную
историю [3, p. 157]. Хотя миссия есть Божья миссия,
Церковь имеет привилегию быть частью великой
Божьей миссии, служить основным орудием этой
миссии. Участвуя в этой миссии, Церковь действует не
своей силой, но властью и силой Духа Святого, который
непрерывно сопровождает, направляет и оснащает
Церковь в миссии [15, p. 191]. Бог совершает Свою
миссию в Церкви, посредством Церкви и до Церкви,
когда через preparatio evangelica создает благоприятную
почву для миссии Церкви [16, p. 71].
Современные богословы подчеркивают, что Божьи
намерения являются не ориентиром, а нормативом и
мерилом для миссии Церкви. Однако, Церковь под
вержена искушению навязывать свою миссию Божьей
миссии или же позволять другим институтам навязывать
их миссию миссии Церкви.
На протяжении многих лет, главным образцом мис
сионерского служения был апостол Павел. Безусловно,
он является выдающимся примером миссионерской
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деятельности у кого Церковь может и должна брать
пример. Тем не менее, при всей объективной значимости
апостола Павла, современное богословие предлагает
смотреть на Иисуса Христа как воплощенную модель
миссии Церкви. Этот выбор особенно уместен, когда мы
подчеркиваем значимость и первенство Божьей миссии.
Посылая учеников в мир, Иисус Христос говорит:
«Как Отец послал Меня, так и Я посылаю вас» (Ин.
20:21). Этим тезисом подчеркивается преемственность,
тождественность и взаимосвязь между Своей миссией
и миссией Церкви [15, p. 289]. Миссия Церкви, с
одной стороны, берет свое начало в миссии Христа, а
с другой осуществляется по модели миссии Христа.
Иисус предстает как источник и модель для миссии
Церкви в мире. Он есть воплощенный архетип миссии
Церкви, Его миссия есть норматив и мерило для
миссии Его учеников [9, p. 39]. Миссия Церкви, таким
образом, подлинна только при условии воплощения в
жизнь миссии Христа, при непрерывной демонстрации
вечных и искупительных целей Христа в своей
миссионерской активности. Поэтому миссионерская
стратегия Церкви есть ничто иное, как предельное
подражание и соответствие Христу как модели миссии
Церкви. Главенство Христа есть фундаментальная
характеристика миссии Церкви, ибо подражая Христу в
стратегии миссии, Церковь должна постоянно подражать
Ему и в Его послушании Отцу (Ин. 6:38).
Преемственность и тождественность миссии Церкви
и миссии до–пасхального Христа, которую евангелист
Иоанн выразил одним тезисом в 20:21, Матфей ясно
иллюстрирует сопоставляя служение Христа со служе
нием учеников. В 10 главе, которую можно называть
миссионерским семинаром, Иисус, впервые называя
учеников апостолами, наделяет их властью совершать
служение [6, p. 262]. Текстуально, отправление учеников
возвещать о приближении Царства Божьего, является
следствием сострадания Христа народу и осознанием
острой и срочной необходимости в делателях на
Божье ниве (9:36–38). Подражание Христу в миссии
учеников проходит красной нитью через весь текст
«миссионерского семинара». Все то, что делал Иисус
должны делать ученики, и для этого он дает им Свою
власть. Для Матфея ученики были олицетворением
ранней Церкви, поэтому вопросы учеников Христу есть
вопросы общин Матфея Христу. Повеления Христа
ученикам есть повеления Христа верующим из числа
общин, которым предназначалось Евангелие. Таким
образом, описание миссии учеников, есть описание
миссии и современной Церкви, со всеми вытекающими
отсюда последствиями.
Матфей вместе с Иоанном предельно ясно говорят
о том, что миссия учеников учреждается Христом
и совершается по Его примеру. Он, как прототип
подлинного миссионерства воплотил в Своей жизни
все к чему призывает учеников. Миссия Церкви
действительно должна быть подражанием Христу и в
этом сокрыт успех ее предприятия. Мы же ограничимся
кратким обсуждением двух элементов миссии Христа,
которые являются крайне важными в современных
условиях.
Воплощение Христа является важным принципом
миссии Церкви в современном мире. Будучи Богом,
Христос становится подлинным человеком, воплощается
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в конкретные исторические, социальные, политические
и религиозные обстоятельства (Ин. 1:1–18). Он контекс
туализировал Себя, и таким образом, стал видимым,
доступным и понятным человеку. Он пришел к человеку
как человек. Через воплощение Бог продемонстрировал
максимальную солидарность с человеком. Драма мира
стала Его драмой, история мира Его историей. Через
воплощение Бог есть не только Бог для человека, но и
Бог рядом с человеком.
Если Церковь совершает миссию по модели
Христа, тогда воплощенная миссия должна стать ее
стратегией. Миссия воплощения, во–первых есть
неподдельная солидарность с миром и ради мира.
Это вовсе не подразумевает ассимиляцию или потерю
своего идентичности [10, p. 178]. Солидарность есть
бескорыстное соучастие в жизни мира, ответственность
за настоящее и будущее мира. Через миссию
воплощения Церковь приходит к человеку, приходит
туда где находится человек.
Во–вторых, миссия воплощения есть контекстуали
зация себя и своего послания в формы понятные и
адекватные целевой аудитории. Мировоззрение и куль
тура непрерывно трансформируются, приобретая новые
очертания и новые смыслы и тем самым делают кон
текстуализацию непрерывным процессом. Это важно
даже на просторах христианских «канонических терри
торий» ввиду наличия субкультур и постоянной смены
культурных парадигм. Послание Церкви, как трансляция
послания Христа должно быть не только озвученным,
но услышанным и понятым. Без солидарности с миром
и непрерывной контекстуализации это, увы, невоз
можно. Именно через непрерывную и адекватную
контекстуализацию Церковь доступно доносит вечное
Евангелие и усиливает его влияние на слушателей
[12, p. 35]. Воплощение Христа делает миссию вопло
щения и контекстуализацию не просто возможной,
но обязательной [5, p. 21]. Практичной иллюстрацией
служения воплощения, солидарности и контекстуали
зации является служение Павла, который «для всех сде
лался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых»
(1 Кор. 9:20–23).
Миссия Христа была целостной миссией направ
ленной и охватывающей всего человека – его духовную
и физическую сторону, касалась всех сфер человеческой
жизни. Программный манифест, который Иисус озвучил
в начале публичного служения, ясно и определенно
говорит о Его целостной миссии: «Дух Господень на
Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим,
и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, пропо
ведовать пленным освобождение, слепым прозрение,
отпустить измученных на свободу, проповедовать лето
Господне благоприятное» (Лк. 4:18–19). Служение
Христа имело не только религиозный резонанс, но и
социальный, экономический и политический. Оно было
направлено на все сообщество, включая все социальные
и религиозные слои этого общества. Очевидно, что
искусственная поляризация и дихотомия между провоз
глашением и социальным действием, между духовным и
материальным, светским и Божьим была чуждой Христу,
Павлу [16, p. 402] и ранней Церкви [2, p. 280–281; 7].
Поскольку миссия Церкви является следствием
и продолжением миссии Христа, она должна быть
целостной, направленной на всего человека и на все
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сферы его жизни. Имея такой высокий образец, Церковь
не может ограничиться проповедью или социальным
действием, но в силу своего предназначения, разделяя
сострадание Христа к миру, должна совершать и
то и другое с одинаковым усердием. Проповедуя
Евангелие Христа, приобретая учеников Христу во
всем мире, Церковь также должна быть инициатором,
инструментом и адвокатом социального преобразования
и справедливости. Социальная, экономическая, полити
ческая и культурная сферы человеческой жизни не могут
быть на периферии интересов Церкви, ибо она видит
трансцендентную ценность человека в его целостности.
Более того, активность Церкви должна быть направлена
на причины социальных кризисов, а не только на их
результаты. Молчание, конформизм и редукция своей
миссии только к возвещению Евангелия противоречат
миссии Церкви, которая ежедневно взывает к Творцу
«… Да святится имя Твое, да прийдет Царствие Твое,
да будет воля Твоя и на земле как как на небе…»
(Мф. 6:9–10). Напротив, через целостное служение
Церковь не только возвещает Евангелие Царства, но и
в определенной мере актуализирует его, являя людям
альтернативу иного качества жизни – жизни Царства
Божьего.
Воплощенная миссия позволяет Церкви быть в
среде мира, видеть его подлинное состояние, говорить
на его языке, а целостная миссия позволяет Церкви
быть благом для мира, средством достижения его
целостного спасения и преображения. Находясь
в поиске подходящей стратегии миссии, Церковь
должна подражать Христу, черпать в нем как силу,
так и модель своего служения. Миссия Церкви, таким
образом, должна воистину быть христоцентричной по
содержанию и христоподобной по форме.
Божье владычество над миром и его историей
является абсолютным и глобальным, поэтому Его
миссия целостная и всеобщая. Она охватывает все чело
вечество, включая все сферы его жизни. Всеобщность
Миссии, таким образом, является следствием, выра
жением и инструментом Божьего владычества и Его
любви ко всему миру. Глобальный фокус Божьей миссии
четко прослеживается в Ветхом и Новом Завета, в жизни
Израиля и Церкви, как инструментов Божьей Миссии.
Современные богословы подчеркивают, что, говоря
о миссии Израиля в Ветхом Завете, важно обращать
внимание на контекст его призвания. Повествование об
избрании Авраама, в котором содержится обетование
создать народ Израиль и благословить все племена
земли находится в контексте мировой истории, которая
записана в Бытии 1–11 и на фоне списка из семидесяти
наций, который изложен в Бытии 10. Этот список
включал в себя весь известный мир того времени [14,
p. 5]. Эти две детали проливают свет на причину и цель
избрания. Божий фокус переходит от общего к частному,
от всего человечества к одному народу, но ради всего
человечества и всей его истории. Немногие ради
всех – вот логика Божьего избрания в Ветхом Завете
[8, p. 2]. Поэтому, когда в Ветхом Завете речь идет о
фокусе Божьей Миссии употребляется всеобъемлющая,
глобальная терминология: все племена (Быт. 12:3;
28:14), все народы (Быт. 18:18; 26:4), все концы земли
(Пс. 21:28; Ис. 45:22), все языки (Дан. 7:14; Ис. 66:18),
все кланы, роды и семьи (Пс. 11:6; Дан. 7:14). Через
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 125

историю Израиля демонстрируется Божья власть над
всей землей и Его интерес ко всему человечеству.
В Новом Завете инструментом Божьей Миссии
становится Церковь. Поскольку миссия Церкви есть
участие в Божьей Миссии и продолжение миссии
Христа, ее миссия является не только целостной, но
и всеобщей. Глобальный фокус миссии Церкви также
обусловлен
беспредельной
властью
воскресшего
Христа. Его власть охватывает небо и землю – миссия
Церкви направлена ко всем народам (Мф. 28:18–20)
[1, p. 61]. Примечательно, что возникновение Церкви в
день пятидесятницы имеет определенные параллели c
контекстом избрания Авраама. Лука отмечает, что на
праздник в Иерусалиме находились «люди набожные
из всякого народа под небом» (Деян. 2:5). В 2:8–9
он предоставляет список народов и географических
территорий, которые представляли паломники. Этот
список, хотя и неполный, согласно Грину, символически
представляет все человечество. Таким, образом, избра
ние Авраама и возникновение Церкви происходит
на фоне народов. Примечательно, что в результате
сошествия Святого Духа на учеников, присутствующие
понимают их речь, ибо «…каждый слышал их
говорящих его наречием» (Деян. 2:6). Таким образом,
контекст возникновения Церкви и события дня Пяти
десятницы недвусмысленно указывают на всемирный
масштаб миссии Церкви. «Иные языки» символизи
ровали то, что Евангелие не ограничено одной нацией,
одним языком и одним священным городом [5, p. 31].
Пятидесятница предвосхищает и обосновывает расши
ряющийся горизонт миссии Церкви о котором повест
вуют последующие главы книги.
Бог желает «чтобы все люди спаслись и достигли
познания истины» (1 Тим. 2:2), поэтому Церковь
должна идти по всему миру и проповедовать Евангелие
всему творению, всей вселенной, во свидетельство
всем народам в целом мире (Мк. 13:10; 16:15; Мтф.
24:14; 26:13). Говоря о глобальности миссии крайне
важно обратить внимание на нюансы библейской
терминологии. Когда речь идет о всеобщей миссии
имеется в виду миссия не ко всем государствам мира,
а ко всем народам мира. Писание делает акцент не на
политическом и географическом устройстве мира, а на
этническом и лингвистическом. Задача Церкви, таким
образом, проповедовать Евангелие не во всех странах
мира на всех континентах Земли, а во всех этических
и лингвистических группах мира. На протяжении
последних столетий миссия преимущественно мыс
лилась в политическом и географическом ключе –
миссия с Запада на Восток. Коль скоро миссионеры
проникнут в каждую страну, миссия Церкви будет
выполнена. Время показало ложность такого мышления.
Церковь давно присутствует во всех странах мира,
на всех континентах, однако миссия еще далеко не
завершена. На территории многих государств, где
присутствует Церковь, и даже христиане являются
большинством, находятся недостигнутые народности,
которые обладают уникальными этническими и лингвис
тическими идентификаторами [13, p. 114].
Выводы. Процесс формирования миссиологии дол
жен начинается с формирования миссионерской гер
меневтики, которая признает Писание как миссио
нерский феномен и позволят формировать миссиологию
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на всем Писании, а не на отдельных текстах. Миссия,
несмотря на то, что кажется действием Церкви на
самом деле есть атрибут Бога. Он есть миссионер и
миссия есть Его миссия, которую Он инициирует и
вершит, как Бог Отец, Сын и Дух Святой. У Церкви,
таким образом, нет иной миссии кроме участия в
миссии Отца, Сына и Святого Духа. Ввиду этого
Церковь должна рассматривать мир как целевую
среду пребывания и служения. Перед Церковью стоит
постоянная необходимость контекстуализировать себя и
свое послание в изменившихся или новых культурных
контекстах. Форматом миссии Церкви должно быть
целостное служение, состоящее из честного возвещения
Евангелия и приобретения учеников, а также состра
дательного служения и социального действия. В фокусе
миссии Церкви, которая является участием в Божьей
миссии находятся все народы мира. Власть Бога
абсолютная, любовь всеобъемлющая и поэтому миссия
Церкви должна охватить всех и каждого.
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Christocentricity of modern Protestant theology of mission
The article deals with the transformations in the understanding of the mission by
Protestant theology. The process of forming a mission must begin with the formation
of missionary hermeneutics, which recognizes Scripture as a missionary phenomenon
and will allow the formation of a mission in the whole Scripture, and not on individual
texts. The mission, in spite of the fact that it seems that the action of the Church is
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in fact an attribute of God. God’s mission establishes the Church and its mission.
Since the Church is established by God’s mission, it is missionary in its very being.
The Church, therefore, has no other mission other than to participate in the mission
of the Father, the Son and the Holy Spirit. In view of this, the Church should view
the world as a target environment for stay and ministry. The fact that the mission is
God’s mission is also demonstrated by the fact that Christ is the incarnate model, the
archetype of the mission of the Church.
Keywords: modern theology, Protestantism, mission theology, dialogue theology,
ecclesiology.
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Христоцентричність сучасної протестантської теології місії
Розглядаються трансформації в розумінні місії протестантським
богослов’ям. Процес формування місіології повинен починатися з формування
місіонерської герменевтики, яка визнає Писання як місіонерський феномен
і дозволять формувати місіологію на основі всього Писання, а не на окремих
текстах. Місія, незважаючи на те, що здається дією Церкви насправді
є атрибут Бога. Божа місія засновує Церкву і її місію. Оскільки Церква
засновується Божою місією, вона в самому своєму бутті місіонерська. У
Церкви, таким чином, немає іншої місії, крім участі в місії Отця, Сина і
Святого Духа. Зважаючи на це Церква повинна розглядати світ як цільову
середу перебування і служіння. Те, що місія є Божа місія демонструється ще і
тим, що Христос є втіленою моделлю, архетипом місії Церкви.
Ключові слова: сучасна теологія, протестантизм, теологія місії, теологія
діалогу, еклезіологія.
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Рефлексія ідей суспільних трансформацій
у філософії прагматизму
Джорджа Герберта Міда
В історико–філософських працях, центральною серед яких є «Рухи думки
у XIX ст.» американський філософ–прагматист Дж. Г. Мід першочергову
увагу приділяє тим історично–суспільним та інтелектуальним контекстам,
які наближують царину філософських міркувань до її практично–життєвого
вираження. У статті репрезентовано запропонований Дж. Г. Мідом
багатогранний наратив взаємовизначальних «рухів» економічної та
суспільно–філософської думки, який у дослідницькій літературі поки що
займає периферійне становище. Застосований у розвідці метод історико–
філософського аналізу із залученням елементів історичної та культурної
контекстуалізації дозволяє розширити та актуалізувати уявлення про джерела
американського прагматизму.
У підсумку Дж. Г. Мід сформулював прагматичний погляд, згідно з яким
еволюція суспільних інститутів є ефективною, якщо спирається на покрокові
позитивні трансформації, стимульовані ініціативою залучених до відповідної
сфери діяльності індивідів і спільнот.
Ключові слова: Дж. Г. Мід, філософія прагматизму, ортодоксальна
економічна доктрина, утилітаризм, теоретичний соціалізм, «соціальний
інший».

Провідні представники філософського прагматизму
ХІХ – ХХ століття розглядали питання суспільно–
історичних трансформацій під різними кутами зору.
Ч. Пірс, аналізуючи практичний аспект наукових
досліджень, вказує на їхню спрямованість на генеру
вання гіпотез (abduction), що забезпечує прогрес в
інноваційному потенціалі науки. Дж. Дьюї та Р. Рорті
розвивають власні версії філософії прагматизму з
метою інтенсифікації плюралістичного цівілізаційно–
демократичного процесу. На нашу думку, налаш
тованість на осягнення потенціалів «ситуативної
креативності» філософських ідей у суспільно–трансфор
маційному контексті знаходить не менш яскраве
вираження в історико–філософських міркуваннях
Дж. Г. Міда. Зокрема, запропонована ним концепція
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«метатеорії динаміки» соціальних та інтектуальних
феноменів сприяє розширенню спектру філософських
інтерпретацій стрімкого та мінливого повсякденного
досвіду [10, c. 2].
Праці Дж. Г. Міда засвідчують, що їх автор не лише
визнає істотну роль матеріально–виробничих спонук
у розвитку власне економічних теорій, але й розкриває
крізь призму конкретних аргументів, яким саме чином
економічні міркування вплинули на становлення
соціально–етичних теорій утилітаризму та соціалізму.
Соціально–виробничі чинники мають у багатьох
випадках вирішальний вплив на розвиток та існування
людських спільнот тому, що вони визначають не лише
матеріальну конституцію середовища, в якому побутує
людина, а й особливості її моральних переконань.
Філософія прагматизму Дж. Г. Міда пропонує осмис
лення шляху, на якому людство навчилося не лише
прилаштовуватися до мінливих умов економічної дійс
ності, а й трансформувати її у відповідності до потреб
індивідів та спільнот.
Завдання цілісної презентації думки Дж. Г. Міда з
приводу суспільно–трансформаційних процесів потребує
звернення до проблематики, пов’язаної з індустріальною
революцією. Зокрема, ортодоксальні економічні докт
рини манчестерської школи, згідно з Дж. Г. Мідом,
пропонують аргументоване тлумачення закономірностей,
що лежать в основі новітніх виробничих процесів, які
почалися наприкінці XVIII ст. [12, с. 193]. Наголошено,
що на перший погляд суто економічні теорії А. Сміта,
Рікардо і Т. Р. Мальтуса зумовили формування також і
специфічних учень, які визначали принципи та підходи
до розумінь напрямів суспільного розвитку.
Дж. Г. Мід відтворює загальну структуру ортодок
сальної економічної доктрини наступним чином:
– пояснення надане «з погляду ринку» – інституту
вільного обміну надлишками виробництва;
– ціна на товар є приблизно усталеною і спільною
для усього світового ринку;
– тенденція до інтенсифікації обміну стимулювала
машинне виробництво, появу фабрик і заводів;
– попит і пропозиція визначають ситуацію на ринку.
Попит зумовлює пропозицію;
– збільшення попиту зумовлює вдосконалення засо
бів виробництва;
– машини та фабрики уможливлюють відповідність
виробництва потребам попиту.
Згідно з Дж. Г. Мідом, така економічна доктрина
пропонує чітке розуміння визначальних чинників, що
впливають на соціальні процеси:
– потреби спільнот стимулюють виробництво, цінова
політика відображає ці потреби;
– власники виробництв прагнуть здешевшання
собівартості товару, адже мають на меті максималізацію
прибутку;
– різниця між ціною товару на ринку та його собі
вартістю є визначальною для потенціалу накопичення
статків.
Дж. Г. Мід прискіпливу увагу приділяє гостро
актуальній і в наш час проблемі стосунків робото
давець – робітник, зокрема, питанню оплати праці. Він
зауважує, що значну частину собівартості становлять
виплати робітникам. Однак будь–який власник вироб
ництва прагне знизити собівартість. У результаті вини
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кають підстави для парадоксальної несправедливості
притаманної «вільному ринковому обміну»: явною
стає тенденція до зменшення собівартості виробництва
за рахунок виплат робітникам [12, с. 194]. Крім того,
надлишок робітничої сили на ринку (підвищена
пропозиція), згідно з класичною економічною доктри
ною манчестерської школи, закономірно зумовлює її
здешевшання. На думку Дж. Г. Міда, тут спрацьовує
некритично засвоєна теорія Т. Мальтуса. Останній
стверджує, що «відкрив» закон, згідно з яким тенденція
зростання кількості населення завжди перевищуватиме
тенденцію збільшення обсягу засобів для підтримання
життєдіяльності, і це, мовляв, стосується усіх спільнот
і в усі часи. Критично аналізуючи зазначену концепцію,
Дж. Г. Мід вказує на те, що насправді приблизно з
середини XVIII ст. у Європі та Англії спостерігалося
збільшення кількості населення (ймовірно через
зменшення рівня смертності). Натомість Т. Мальтус не
брав до уваги співвідношення рівнів народжуваності
та смертності, стверджує чиказький прагматист. Тобто,
Т. Мальтус врахував такий емпіричний фактаж, що
сприяв можливості для універсалізації запропонованої
ним тези. Отже, йшлося про відповідність цієї гіпотези
лише конкретній історичній епосі в межах певного
регіону.
Надмірна довіра до поглядів Т. Мальтуса, за
Дж. Г. Мідом, була також підкріплена тим, що його
концепція вирізнялася неабиякою «привабливістю» для
власників капіталів. Згідно з Т. Мальтусом, постійно
існує, існував та існуватиме надлишок робітників на
ринку [12, с. 195]. «Закономірною», відтак, є ситуація
коли рівень зарплатні постійно тяжітиме до «рівня
майже голодної смерті». Фактично, зауважує Дж. Г. Мід,
економічна доктрина Т. Мальтуса визнавала об’єктивну
неуникність нестерпних умов існування значної частини
населення та частково зумовила становлення незалежної
від індивідуальних чинників, дегуманізованої теорії
суспільства. Згідно з Дж. Г. Мідом, посилює цю тен
денцію запропонована А. Смітом теза про те, що нере
гульованість відносин на ринку дозволить процесам
обміну бути найбільш ефективними. Матеріальні
ресурси використовуватимуться найбільш раціонально,
ціна одиниці товару буде зменшуватись. Здешевшання
виробництва і накопичення позитивного залишку сприя
тиме зростанню статків. Зрештою, капітал в умовах
«вільного ринкового обміну» буде сконцентрованим у
руках тих, хто ним найбільш розумно послуговується.
Характерно, зазначає Дж. Г. Мід, що концепція
пріоритетності вільної торгівлі, запропонована ман
честерською школою економіки, була практично впро
ваджена лише однією країною – Англією. Цій країні
була вигідною відсутність податкових та регулятивних
обмежень для торгових операцій на міжнародному
рівні; саме тут було налагоджено потужний виробничий
процес, що був підкріплений достатніми внутрішніми
ресурсами. Англія отримувала зиск не тільки від
масштабного експорту та імпорту товарів, а й уже
накопиченого капіталу: свобода каналів для торгових
операцій була національним економічним пріоритетом,
отже, за цих умов вчення манчестерців виявилося
стратегічно вдалим.
Для оптимізму теорії А. Сміта були певні підстави.
Зокрема, міжнародна торгівля була зацікавлена у
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припиненні ворожнечі, що перешкоджала свободі
обміну та збагаченню. Крім того, усунення обмежень
у регулюванні повинно було сприяти тому, що у таких
умовах кожна спільнота могла б виробляти те, що їй
вдається краще за інших [12, с. 199]. Однак, критично
наголошує Дж. Г. Мід, ускладнена та суперечлива
реальність, створена процесами індустріалізації, підва
жила базовану на простоті формулювань та логічній
переконливості класичну економічну доктрину. Відтак,
виникла потреба провадити економічну діяльність і
відповідну їй соціальну реорганізацію «навпомацки»
(feeling their way). Цілком закономірно, що орієнтуватися
доводилося на таку короткострокову перспективу
модифікацій практик та їх осмислення, що сприяла від
чутним позитивним трансформаціям переважно гума
ністично–етичного характеру. Зокрема, очевидною та
відчутною була потреба облаштування гідних умов
праці робітників і побуту їхніх родин, що стимулювало
б працездатність.
У розробленій ним історико–філософській аналітиці
напрямів соціальних реформ Дж. Г. Мід спирається
на статистику щодо рівня заробітних плат у XIX ст.,
яка свідчить про їхнє стійке зростання [12, с. 200].
Американський прагматист показує, що це зростання
жодним чином не було теоретично обґрунтоване
ортодоксальною економічною доктриною та припускає,
що саме солідарність у діяльності низового протестного
руху була результативною.
Згідно з Дж. Г. Мідом, розвиток утилітаризму мав
на меті інтелектуальне сприяння якісній трансформації
способу існування суспільства, обумовленого новіт
німи індустріальними процесами. Філософ–прагматист
звертає увагу на важливу з погляду історії філософії
тенденцію до реактуалізації практично спрямованих
ідей, властиву західному філософському дискурсу.
Започаткований Дж. Бентамом напрям звернувся до
розробки проблематики вже присутньої в тогочасній
філософії: утилітаристські погляди на тлумачення
мотивів людської активності були запропоновані
Д. Г’юмом та єпископом Батлером (вони розглядали
природу бажань, що лежали в основі людської
поведінки як зумовлену прагненнями насолод та
уникнення болю). Новаторством Дж. Бентама було те,
як він пристосував утилітаристський критерій пояснення
поведінки до потреб реформ адміністративної практики
кримінального законодавства та судочинства [12, с. 202].
Важливим для Дж. Бентама було дотримання принципу
пропорційності: кількість завданих покаранням страж
дань повинна відповідати важкості злочинного діяння.
Прикметно, що аргументація утилітаризму претен
дувала на універсалізм у тлумаченні людської поведінки.
Орієнтуючись на еволюційність історико–трансформа
ційного процесу, Дж. Г. Мід критично поставився до
таких претензій. Мотиваційна структура особистості в
її утилітаристському розумінні видається Дж. Г. Міду
спрощеною. Разом з тим він відзначає, що підхід
Дж. Бентама відповідав нагальній потребі узгодити
практики адміністрування та судочинства з суспільно–
трансформаційними процесами. Підстава – збереження
найважливіших цінностей «старого порядку» в нових
умовах. Складність у реалізації такого теоретичного
проекту полягала, на думку Дж. Г. Міда, в наступному:
притаманне утилітаризму прагнення формально послі
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довно перевести якісні характеристики у кількісні є
необґрунтованим та сумнівним, принаймні у претензіях
на строгу відповідність. Дж. Г. Мід ілюструє власне
критичне ставлення до цієї тези прикладом із спро
бою створити таблицю порівняння кольорів: єдиним
універсальним кількісним критерієм може слугувати
показник довжини хвиль, однак він не тематизує
кольори життєво (з цією характеристикою важко вра
хувати такі тлумачення як приємність, теплота чи
спокійність кольору). Проте в суспільно–трансформа
ційній площині, де статистично–розрахунковий принцип
утилітаризму, згідно з Дж. Г. Мідом, знаходить найбільш
адекватне вираження, Дж. Бентам запропонував
актуальний деіндивідуалізований підхід до визначення
пріоритетності цінності чи практики: найбільше благо
для найзначнішої кількості осіб має перевагу над будь–
яким партикулярним інтересом [12, с. 205]. Аристократ
чи земельний магнат у такій системі не отримує жодних
преференцій. Тобто, на думку Дж. Г. Міда, у випадку з
утилітаризмом Дж. Бентама йдеться про практично–
революційну концепцію.
Протилежним інтелектуальним полюсом до теорії
засновника утилітаризму, зауважує Дж. Г. Мід, є спроба
раціоналізації напрямів суспільних трансформацій, яка
була запропонована Т. Карлайлем. Останній прагнув
зберегти систему феодальних привілеїв у нових умовах,
за яких головну роль відігравали лідери індустрії.
Т. Карлайль акцентував увагу на неадекватності
оплати праці, неприпустимості тяжких умов роботи
та побутування робітників і відзначив зародження
робітничого руху, спрямованого проти засилля антигу
манних тенденцій. Характерно, що очолити цей
рух, згідно з Т. Карлайлем, мав свідомий «капітана
індустрії». У праці «Герої та вшанування героїв»
Т. Карлайль закликає людей слідувати за лідерами
(очевидно, він передбачав їх наявність). Дж. Г. Мід
характеризує тональність таких закликів через їх
порівняння з проповідуванням одкровення [12, с. 209].
На думку Т. Карлайля, серед представників тогочасної
індустріальної еліти повинні були відшукатись люди,
які усвідомили б власну відповідальність як носіїв
суспільної ініціативи: магнат індустрії мав перейнятись
інтересами робітників його підприємств так само,
як феодал «по–батьківськи» переймався добробутом
населення, що обслуговувало його володіння.
Віддаючи належне історії розгортання протестного
руху, Дж. Г. Мід наполягає, що робітники не шукали
«батьківського покровительства». Сприяння приві
лейованих та більш освічених представників суспільства
підхопило наявну «низову» суспільну ініціативу.
За оцінкою філософа–прагматиста, вибудуваний на
ґрунті спроможності перейнятися інтересом інших
осіб (у термінології Дж. Г. Міда – усвідомити потреби
«соціального іншого») утилітаризм Дж. Бентама дійшов
висновку про неприпустимість наявної кількості
соціальної несправедливості та страждань. Специфічні,
умовно «виточені» насолоди привілейованих індивідів,
згідно з Дж. Бентамом, в умовах обставин, що склалися,
аж ніяк не переважували нестерпності умов більшості.
У контексті подальшого філософського осмислення
повсякчас актуальної потреби збільшення загально
суспільного й індивідуального добробуту Дж. Г. Мід
звертається до інтерпретації поглядів Дж. С. Міла як
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послідовника Дж. Бентама. Саме Дж. С. Міл є автором
праці з програмною назвою «Утилітаризм», у якій він,
на думку Дж. Г. Міда, виявився спроможним стисло,
влучно та переконливо обґрунтувати засадничі для
практичного впровадження теорії утилітаризму позиції.
По–перше, в суспільно–трансформаційному процесі
важливим є чіткий і послідовний демократизм (кожен
є рівноцінним, незалежним і непідпорядкованим
іншому учасником суспільної взаємодії); по–друге,
мета суспільних реформ повинна сприяти уникненню
страждань якнайбільшої кількості індивідів у спільноті,
що стане запорукою зростання рівня щастя [12,
с. 213]. Дж. Г. Мід зауважує, що оскільки йдеться
про активність на ґрунті встановлення кількісного
співвідношення між задоволенням і болем, то критерієм
ефективності руху в означеному напрямі повинне
бути щось помітне та важливе для загалу. Потреба
універсалізації робить сумнівним застосування прин
ципів утилітаризму для збільшення кількості насолод,
адже їх різноманітність та суб’єктивність вподобань
унеможливлюють адекватність теоретичного відтво
рення. Однак рух у напрямку до того аби позбутися
страждань є цілком реальним критерієм для прова
дження раціонально–етичної активності.
Про суспільно–трансформаційну теорію К. Маркса
Дж. Г. Мід висловлюється таким чином: «…це злиття
політичної економії ортодоксальної манчестерської
школи… з діалектикою Геґелевої філософії – дивний
союз умів» [12, с. 215]. Відповідно, згідно з Дж. Г. Мі
дом, шляхом до розуміння особливості Марксового
погляду на спрямування реформ в соціально–економіч
ному житті є розгляд питань, з одного боку, суто політ–
економічних, з іншого, філософсько–діалектичних.
Концептуалізуючи процеси індустріальної революції,
політична економія враховує тенденцію до денаціо
налізації ринкових відносин. Поняття про незалежний
світовий ринок та визначальні фактори його функціо
нування повинні були сприяти розмиванню перешкод
у формі «нееластичних» національних кордонів та
обмежень. У цьому контексті, стверджує Дж. Г. Мід,
виникли міжнаціональні елементи спільності в інте
ресах, з одного боку, індустрій, а з іншого – робітничих
рухів. Ця позиція є важливим джерелом теоретичних
поглядів К. Маркса, зазначає Дж. Г. Мід. Учасники
ринку на рівні представників індустрії та капіталу були
об’єднані прагненням до безперешкодної економічної
взаємодії; робітники ж існували в умовах, що були
наслідком типовості фабричного процесу виробництва.
Оскільки ціна оплати зусиль робітників у відповідності
до принципів ортодоксальної економічної доктрини
була підпорядкована співвідношенню попиту та
пропозиції, то, якщо попит на робітників в якомусь
місці є вищим – туди мігруватиме населення, що, в
свою чергу, призведе до зниження рівня платні. Тобто,
закономірності системи виробництва ставили робітників
у парадоксальні та (за умов відсутності організованого
спротиву) неуникно складні умови.
Крім того, філософ–прагматист звертає увагу на те,
що К. Маркс у певних моментах спирався на ідеї
Дж. С. Міла, зокрема на працю «Принципи політичної
економії», присвячену висвітленню наслідків застосу
вання ортодоксальної економічної доктрини до сучасних
йому умов. Згідно з Дж. Г. Мідом, найбільший вплив на
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К. Маркса справили коментарі й нотатки до цієї роботи,
у яких Дж. С. Міл відзначив необхідність контролю за
розподілом благ в суспільстві. Проте К. Маркс, на думку
Дж. Г. Міда, запропонував більш радикальний шлях
впливу на ситуацію у порівнянні з його попередниками:
виробничий процес, згідно з його доктриною, повинен
належати спільноті та слугувати задоволенню її
потреб [12, с. 218]. Виробництво покликане сприяти
гармонізації суспільної дійсності, а не обслуговувати
обмежені класові інтереси. Кризові тенденції дійсності
були цілком достатніми та яскравими свідченнями
хибності спрямування виробничого потенціалу на
невпинне збагачення малочисельних привілейованих
каст за рахунок зубожіння мас.
Тобто, якщо у випадку з утилітаризмом йшлося
про намагання впровадити практики перерозподілу
отриманих за рахунок виробництв статків на користь
робітників, то марксизм наголосив на потребі зміни
форми власності продуктивних ресурсів з індивідуальної
на державну. Реалізація цього проекту повинна була
відбуватися за участі уряду як посередника, що
забезпечує механізми справедливого перерозподілу.
Підґрунтям урядової активності, на думку К. Маркса,
принципово мусив бути інтерес пролетаріату як джерела
сукупних робітничих зусиль. Характерно, наголошує
Дж. Г. Мід, що К. Маркс вважав таку тенденцію
всезагальною, необхідною та неуникною: вона мисли
лася як закономірний наслідок «матеріалістичного
розуміння» всесвітньоісторичної діалектики. «Комуніс
тичний маніфест» 1847 р., наголошує Дж. Г. Мід, мав
ключовим пунктом заклик до спільноти усвідомити те,
що назріли революційні перетворення, які «виправлять
лиха сьогодення». Накопичені та критичні матеріально–
історичні протиріччя мали з необхідністю призвести до
нового порядку речей. К. Маркс, згідно з Дж. Г. Мідом,
успадкував від Ґ. Геґеля тезу про безумовний пріоритет
загальної раціональності над індивідуальною. Поняття
«дух людства» було заміщеним поняттям про законо
мірність економічного процесу, етапи якого послідовно
простежуються в людській історії: ці закони існували,
функціонували та впливали на буттєвий процес завжди,
однак лише від моменту їх усвідомлення марксизмом
стало можливим свідоме і помірковане підкорення
їм та, у певних межах, їх використання. Розуміння
і передбачення матеріальної дійсності виробничих
процесів дозволяло синхронізувати саморозуміння спіль
ноти та ці «об’єктивні» чинники.
Соціалістична теоретична програма, згідно з Дж. Г. Мі
дом, за своєю суттю є ідеалістичною, навіть релігійною.
Учасники цих рухів переважно усвідомлювали недо
сяжність їхніх ідеалів у перспективі принаймні
найближчих ста років: люди виявилися здатними
жертвувати власними зусиллями та безпосереднім жит
тєвим інтересом на користь облаштування віддаленого
майбутнього [12, с. 228]. Проте робітничий рух того
часу був результативним не завдяки ідеалістичній
самозреченості, а тому, що він спромігся чітко арти
кулювати проблемні моменти суспільного існування та
змусив уряди європейських держав з ними рахуватися.
Чинник послідовного впровадження соціалістичних
принципів не був історично дієвим. Опосередкованість
забюрократизованим
державним
контролем
та
ідеалізм, що становлять основу марксизму, насправді
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перешкоджали соціально–економічній ефективності. Суть
вдалої покрокової активності полягала в узгодженні
ринкових та виробничих процесів з робітничими
інтересами за рахунок тиску профспілкових об’єднань.
Відтак, стверджує Дж. Г. Мід, соціалістичний револю
ційний принцип був практично заміщеним еволюційним
[12, с. 230]. Саме такий підхід американський прагма
тист вважав виправданим.
Підсумки. Вивчаючи «рухи думки» у ХІХ – ХХ ст.
переважно як історик філософії, Дж. Г. Мід розширив
цей підхід, залучивши матеріал з історії соціально–
економічних ідей. Визнаючи те, що суспільне буття
значною мірою визначається матеріально–виробничими
процесами епохи, він звернувся до аналітики кла
сичних соціально–економічних доктрин. Ключові ідеї
манчестерської школи економіки Дж. Г. Мід визнає
істотними компонентами історії західної думки XIX –
ХХ ст., що в подальшому не лише вплинули на розвиток
англійського утилітаризму та теоретичного соціалізму,
а й позначилися на системі суспільної організації та
виробничих практиках тієї доби.
Достатньо об’ємний аналіз вказаної проблематики Дж. Г. Мід здійснює завдяки застосуванню характерного для прагматизму методу реконтекстуалізації
ідей (Т. Мальтуса, А. Сміта, Дж. Бентама, Дж. С. Міла,
К. Маркса). У викладі Дж. Г. Міда, концепція філо
софського утилітаризму сфокусована на проблемі обо
пільних стосунків індивідуальності та спільноти, взаємо
узгодження індивідуально окремішного та спільного
чинників з метою досягнення чи наближення до «загального блага». У ставленні до марксистського варіанту
теоретичного соціалізму Дж. Г. Мід підставово звертає
увагу на його візіонерський характер, зокрема, на елемент «ідеалістично–релігійного» споглядання перебігу
реальних процесів і на пов’язаний із цим образ «необхідно детермінованого майбутнього». Дедуктивно виведена з такого погляду соціалістична програма переважно
виявилася невідповідною сучасній Дж. Г. Міду індуст
ріальній практиці. Елементи утилітаризму та соціалізму
були ефективними як спроби обмеженого конкретним
історичним контекстом інтелектуального контролю динаміки соціальних процесів, проте лише як окремі теоретичні компоненти, а не засади системних світоглядів.
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Reflection of the ideas of social transformations
in the philosophy of pragmatism of George Herbert Mead
In his writings in the field of history of philosophy American pragmatist
G. H. Mead focuses his attention on those historical, social, and intellectual contexts
which bring the realm of philosophical considerations to its practical life–expression.
The article presents multidimensional narrative of the «movements» of economic
and socio–philosophical thought proposed by G. H. Mead which currently is at the
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periphery of the Mead scholar’s attention. The method of historical and philosophical
analysis with elements of historical and cultural contextualization applied in this
paper develops and updates the understanding of the sources of American pragmatism.
In conclusion, G. H. Mead formulated a pragmatic view in which effectiveness of
the evolution of social institutions depends on positive step–by–step transformations
stimulated by the initiative of the individuals and communities involved in the
respective spheres of activity.
Keywords: G. H. Mead, philosophy of pragmatism, orthodox economic doctrine,
utilitarianism, theoretical socialism, «social other».
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Апологетичний потенціал
філософського теїзму
Річарда Свінберна
Досліджується вклад Р. Свінберна в апологетику теїстичного
світогляду. Апологетика має шановану традицію, але в XX–му столітті
не було сприятливого клімату для її розвитку. Проте Свінберн обрав шлях
апологета теїзму. Він розвиває наукову методологію, яка продовжує бути
взірцем раціональності. Вибір індуктивної методології створив якісно новий
етап в теїстичній аргументації. А вибір природної теології дозволяє Свінберну
долучитися до довгої традиції та збагатити її. Філософ використовує відомі
теїстичні аргументи, поміщає їх у новий контекст, додає доказовості та
інтегрує в єдиний кумулятивний аргумент. Філософський теїзм Свінберна
сприяє інтелектуальній респектабельності теїстичного світогляду. Свінберн
сповідує релігійні переконання близькі до християнства. Його чистий теїзм
узгоджується з переконаннями християн, іудеїв і мусульман. Акцент на
особистісному аспекті теїзму дозволяє йому розвивати доктрину про Трійцю у
поглибленому теїзмі, яка є перспективною областю дослідження.
Ключові слова: Бог, існування Бога, теїзм, філософський теїзм, Річард
Свінберн, апологетика, наукова методологія, індукція, природна теологія.

Річард Свінберн є одним з найвпливовіших сучасних
аналітичних філософів релігії. Він написав ґрунтовні
роботи майже по всіх центральних філософських і
теологічних проблемах. Свінберн відомий як апологет
і дослідник «вічних питань», які одні називають класич
ними і «шанованими часом», а інші – «старомодними».
Свінберн є традиційним теїстом. Він вірить, що існує
вічний, нестворений, нематеріальний Дух, Який є
всемогутній, всезнаючий, абсолютно суверенний і
морально досконалий Творець і Хранитель всесвіту. Як
природний богослов Свінберн вважає, що віра в Бога не
залежить від «стрибка віри», а може бути обґрунтована
філософськими і науковими аргументами. Даніель
В. Харді дає влучну характеристику філософській
діяльності британського філософа: «Філософське тлу
мачення і захист християнства Свінберном справедливо
заслуговує на велику повагу» [9, c. 268].
Апологетика християнства не була популярною
сферою діяльності у двадцятому столітті. Така ситуація
не може бути пояснена посиланням на певний один
фактор, що став причиною «зневаги до апологетики».
Раціоналістична критика релігії, ірраціональні тенденції
в богослов’ї, філософія екзистенціалізму і постмодер
нізму, методології екзистенціалізму і постмодернізму
в богослов’ї, ситуація постмодерну, розчарування в
можливостях людського розуму, інтелектуальна мар
гіналізація християнства – це можливо не повний
перелік причин відходу апологетики на задній план
філософських і богословських досліджень. Автор
відомого підручника по історії апологетики кардинал
Авері Дуллес нарікає, що «Саме слово (апологетика)
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було у зневазі у витончених богословських колах,
як в католиків так і в протестантів. Хто може бути
настільки нерозумним, питав дехто, щоб намагатися
виправдовувати віру розумом?» [7, c. 25]. Проте, з
початку другої половини двадцятого століття ситуація
навколо апологетики починає змінюватися і роль
Свінберна є значною.
Апологетична програма Свінберна є винятком у
філософському середовищі двадцятого століття. Вона
вражає своєю послідовністю, широтою, виваженістю,
витонченістю і рафінованістю філософської аргумен
тації. Вже протягом більш, ніж 50 років він публікує
статті та книги, які виділяються високою філософською
культурою, глибиною, детальністю філософського ана
лізу і мотивовані однією великою цілю – філософська
аргументація на захист християнського теїзму. Беручи
до уваги традиційні розділення релігії на природну
і позитивну, одкровення на загальне і особливе,
богослов’я на природне і надприродне, британський
філософ вибудовує свою апологетичну програму в
два етапи – аргументація на користь чистого теїзму і
філософський аналіз християнського (поглибленого)
теїзму1.
Видатні богослови християнської церкви завжди
опиралися на домінуючі філософії їх інтелектуального
середовища. Вони вміли використовувати «єгипетські
скарби» нехристиянської культури на користь форму
вання богослов’я християнської церкви. Тертуліан вико
ристовував філософію стоїцизму, хоча ревно критикував
філософію. Августин засвоїв і використовував філо
софію неоплатонізму і в кінці кінців вибудував величну
систему християнського богослов’я. Тома Аквінський
в значній мірі опирався на філософію Аристотеля і
став автором послідовної і розробленої до деталей
богословської системи, яка стала нормативною для
християнської церкви на віки. Карл Барт, Пауль Тілліх,
Рудольф Бультман опиралися на аналіз людської
ситуації філософією екзистенціалізму і пропонували
християнську відповідь на виклик часу. Двадцяте
століття характеризувалося плюралізмом і фрагмен
тарністю в філософії і богослов’ї. Ситуація постмодерну
і філософія постмодернізму посилили ці тенденції.
Свінберн починав свою філософську кар’єру в
третій чверті двадцятого століття. Його академічні
інтереси були в сферах природознавчих наук, філо
софії і богослов’я. У богословських і церковних
колах у цей час переважали фідеїстичні тенденції.
Свінберн не задовольняється нечіткою і туманною
аргументацією богословів неоортодоксії. Він звертається
до наукової методології і вибирає партнерами по
діалогу філософів науки [5, c. 319]. Він послідовно
і наполегливо застосовує наукову методологію до
дослідження богословських тверджень. Свінберн
заздалегідь провів дослідження «теорії підтвердження»
для наукових теорій в одній із своїх ранніх робіт [13,
c. 218]. А в своїй програмній роботі по дослідженню
філософського теїзму він застосовує її для аргументації
теїстичного світогляду. Він пише: «Використання
теорії підтвердження дозволить мені викласти мою
1
Свінберн називає другий етап «remified theism» або
«remified natural theology» – витончений або поглиблений теїзм,
або витончене, поглиблене богослов’я.
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аргументацію з точністю, що притаманна будь–якому
деталізованому викладу даних на користь або проти
теорії масштабної структури всесвіту, а також дозволить
виявити близьку подібність, що існує між релігійними
теоріями і науковими теоріями всесвіту» [1, c. 26].
На початку двадцять першого століття у західній
цивілізації та в Україні вже не домінує «культ науки»
і широкі кола суспільства не сповідують філософію
«сцієнтизму». Але суспільство визнає великий вклад
науки в розвиток людської цивілізації, застосування
наукових методів довело свою ефективність і наука
залишається взірцем раціональності. Тому використання
наукової методології для аргументації теїстичного
світогляду є актуальним і доречним. Хоча більшість
віруючих в Бога людей прийшли до віри в Бога не
через теїстичні аргументи, і сповідують релігійну
епістемологію близьку до «реформатської епістемології»
Алвіна Плантінги, Вільяма Алстона та Ніколаса
Уолтерсторфа, вони визнають цінність аргументації на
користь теїзму [11, c. 311–312]. Теїстична аргументація
Свінберна, що побудована на науковій методології може
бути використана апологетами теїстичного світогляду
в Україні у своїй змістовній частині, або вона може
стати прикладом для розробки власних оригінальних
теїстичних аргументів.
В філософії релігії відомо два способи аргументації
на користь або проти теїстичного світогляду:
дедуктивізм і індуктивізм. Ці дві стратегії філософського
захисту теїзму вже були представленні у «Діалогах про
природну релігію» Девіда Юма [2, c. 392]. Дедуктивізм
асоціюється з «непохитною ортодоксальністю» учасника
діалогу Демея і традиційно пов’язується з програмою
природної теології. Юм можливо мав на увазі природну
теологію Самуїла Кларка в книзі «Демонстрація буття
Бога і Його атрибутів» (1706), в якій існування Бога
доводилося при допомозі космологічного аргументу,
який мав чітку дедуктивну форму [3, c. 1–208].
Індуктивізм в «Діалогах» Юма асоціюється з позицією
Клеанта, яка приблизно нагадує стратегію обрану
Джозефом Батлером в роботі «Аналогія релігії» (1736).
Відповідно до цього підходу, ймовірність має суттєве
значення у формуванні переконань. Переконання
в існуванні Бога та знання про Його природу є
результатом індуктивного дослідження. Ця стратегія
бере на озброєння версію телеологічного аргументу
і показує, що існування Бога є дуже вірогідним в
порівняні з іншими конкурентними світоглядами. Юм,
звичайно, представляючи ці дві стратегії, протиставляє
одну одній і намагається продемонструвати, що ні
дедуктивізм ні індуктивізм не представляють успішної
аргументації на користь існування Бога та не дають
знання про природу Бога. Ми зараз не вступаємо в
діалог з Юмом, а лише відмічаємо, що розрізняння
цих двох стратегій бере початок від його «Діалогів про
природну релігію».
Свінберн обирає і розробляє індуктивну стратегію
для аргументації на користь існування Бога. У двад
цятому столітті індуктивний підхід в пошуках відповіді
на питання існування Бога застосовував Ф. Р. Теннант
у 1920–х роках. Але лише у 1970–х роках індуктивна
парадигма в філософії релігії стає окремою потужною
альтернативою домінуючому до того часу дедуктивному
підходу [8, c. 220]. Два філософи особливо виділяються
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в формуванні і розвитку індуктивної парадигми Б. Міт
чел і Р. Свінберн. Обидва займали посаду професора
християнської релігії в Оксфордському університеті.
Б. Мітчел запропонував кумулятивний аргумент
на користь існування Бога і індуктивну процедуру
аргументації на користь теїзму. Проте, хоча Мітчел
висунув і відстоював названі підходи, він мало
що зробив у цьому напрямку. Його наступник на
професорські посаді в Оксфорді Свінберн опублікував
трилогію – «Когерентність теїзму», «Існування Бога» і
«Віра і розум» – в якій представив основи індуктивної
парадигми в філософському теїзмі. Свінберн відкидає
класичні аргументи на користь існування Бога в
їх традиційній дедуктивній формі. Він вважає, що
дедуктивний аргумент не може довести жодного
контингентного факту, тобто існування будь чого, у
тому числі і Бога. Але якщо кожен класичний аргумент
(крім онтологічного) переформулювати, застосувавши
індуктивний підхід, то аргументи, зібрані разом,
складають успішний кумулятивний аргумент на користь
існування Бога. Хоча релігійна віра вимагає впевненості,
а не ймовірності, аргументація на користь теїзму
викликає більше довіри у тому випадку, коли вона
близька за формою до наукової аргументації. Індуктивна
аргументація успішніша в переконанні раціональних
людей. Вона залишає місце не лише для сумнівів,
але також для корекції, вдосконалення, розвитку
релігійних переконань, толерантності, відкритості до
альтернативних поглядів. Контраргументи індуктивної
аргументації не остаточно спростовують релігійні
переконання, а лише послаблюють їх і створюють
сприятливу атмосферу для модифікації, перегляду і
уточнення переконань.
Природна теологія – це програма дослідження
питання існування Бога та Його атрибутів без посилання
на особливе Боже одкровення конкретної історичної
релігії. Вона має поважну історичну традицію і має своє
коріння як в Старому Завіті так і в античній грецькій
філософії. Свінберн визнає цінність традиції природної
теології і вважає свій філософський теїзм частинною
цієї традиції [16, c. 303–322]. Свінберн визнає, що
традиція природної теології була дискредитована
критикою Д. Юма, І. Канта, Ч. Дарвіна та інших.
Проте, починаючи з другої половини двадцятого
століття відбувається відродження природної теології і
Свінберн пишається тим, що він є частиною цієї «тихої
революції» в кабінетах філософів.
Свою автобіографічну статтю в антології «Філософи,
які вірять: духовні подорожі 11–ти провідних філософів»
називає «Покликання природного богослова» [19,
c. 179–202]. Така назва автобіографії скоріше всього
вказує на те, що британський філософ в основному
розцінює свою діяльність як мислителя в якості
природного богослова. Його ще в юності турбувала
«лінива індиферентність» церковних діячів в питанні
обґрунтування християнської віри і він вже тоді
зрозумів, що за нею стоїть богословська позиція,
що бере початок в філософії С. К’єркегора, яка
закликає до раціонально необґрунтованого «стрибка
віри». Коли Свінберн вивчав філософію науки, він
також відкрив для себе твори Фоми Аквінського,
який використовував філософію Аристотеля як
найкращий зразок раціональності в його час для
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обґрунтування віри в Бога. Свінберн розуміє, що він
повинен використовувати найкращі зразки знання та
методологію свого часу. Таку раціональність він вбачає
не в філософії буденної мови чи екзистенціалізмі,
а в науці і тому вивчає філософію науки щоб потім
формувати природну теологію застосовуючи наукову
методологію. Бути справжнім послідовником Томи
Аквінського означає використовувати найкращі зразки і
стандарти пізнання свого часу – робить висновок
Свінберн [19, c. 191]. Починаючи з 1963 року, бри
танський філософ досліджує і пише роботи по філо
софії науки «Теорія підтвердження», «Простір і час»,
«Концепція чуда», які складають фундамент для його
природної теології створеної в трилогії – «Когерентність
теїзму», «Існування Бога» і «Віра і Розум». Природна
теологія Свінберна використовує індуктивну аргумен
тацію на користь існування Бога так само як науковці
використовують індукцію щоб довести ймовірність
своїх теорій. Проте, використання наукової методології
не змушує Свінберна відмовитися від традиційних
для природної теології класичних аргументів на
користь існування Бога. Космологічний, телеологічний,
моральний та інші аргументи увійшли в природну
теологію Свінберна, але форма аргументів вже не
дедуктивна, як у часи коли домінувала дедуктивна
логіка, а індуктивна як аргументація в наукових теоріях
сучасності. І хоча критики аналітичної філософії
релігії звинувачують її у недостатній увазі до історії, в
наступних виданнях трилогії по філософському теїзму
робить спробу помістити свою аргументацію в контекст
2500 літньої історії природної теології [19, c. 197].
Вибір Свінберна на користь природної теології може
слугувати прикладом для сучасних апологетів теїзму і
християнства в Україні. Природна теологія минулого та
сучасності мала значний вплив на світогляд інтелігенції
і широкого загалу людей. Вона має велику і поважну
традицію, а також сучасних палких прихильників серед
аналітичних філософів релігії. Сучасний природній
теолог має можливість звернутись до традиції природної
теології і віднайти там зразки витонченої аргументації
на користь існування Бога в інтелектуальному
контексті відповідної епохи, а також дослідити зміст
текстів сучасних філософів релігії та знайти придатну
методологію дослідження та викладу теїстичного
світогляду. Хоча важко прослідкувати вплив природної
теології на широке коло людей або її роль в виникненні
та формуванні релігійних переконань людей, безперечно,
що природна теологія сприяє розвитку інтелектуальної
респектабельності теїзму та християнства.
Сучасний стан філософії релігії характеризується
світоглядним, філософським і методологічним плюра
лізмом. Плюралізм в філософії релігії не є її винятковою
рисою, плюралізм характерний для багатьох сфер науки
і практики сучасної цивілізації. Він створює плідне
середовище для змагальної атмосфери академічної
спільноти. В філософії релігії є філософи, які стоять на
відверто атеїстичних позиціях, наприклад, Джон Маки,
Міхаель Мартін, Кай Нільсон та ін. Інші філософи
позиціонують себе як «дружні атеїсти», наприклад,
Вільям Роу [12, c. 335–341]. Існує також група філо
софів, які називають себе «скептичними теїстами» [6,
c. 331–350]. Послідовники філософії процесу Альфреда
Вайтхеда серед теологів розвивають «процес теїзм»
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[4, c. 192]. Між класичним теїзмом і процес теїзмом
зайняв теологічну нішу «відкритий теїзм» [10, c. 202].
Вищеназвані напрямки філософії релігії і філософської
теології створюють інтелектуальний і доктринальний
виклик для віруючих людей, змушують їх переглядати
та поглиблювати свої релігійні переконання. Проте, вони
рідко можуть слугувати інструментом для обґрунтування
та зміцнення віри послідовників теїстичних релігій:
іудаїзму, ісламу і християнства. На відмінну від
названих напрямків філософії релігії і теології, філо
софський теїзм Свінберна є природною теологією, яка
дуже близька за змістом до природної теології світових
теїстичних релігій.
Свінберн часто в своїх роботах заявляє, що він
пише про Бога, Який є таким як йому поклоняються
в іудаїзмі, ісламі і християнстві [18, c. 5]. Звичайно
Свінберн називає атрибути Бога: всемогутній, все
знаючий, абсолютно благий і є джерелом моральних
норм. Він також дає розгорнуте визначення Бога:
Бог «є особою без тіла (ін. сл. Дух), який є вічним,
вільним, здатний робити все, знає все, абсолютно
благий, є відповідним об’єктом поклоніння і послуху,
є творцем і хранителем всесвіту. Християни, іудеї та
мусульмани є в цьому сенсі теїстами» [14, c. 1]. Така
концепція Бога сповна відповідає вченням про Бога
авраамістичних релігій. Свінберн також підкреслює
особистісний аспект природи Бога, запозичивши
термін з екзистенційно забарвленої теології Пауля
Тілліха, і називає Бога «особистісною основою буття»
[14, c. 291]. Хоча критики час від часу звинувачують
Свінберна в «сухому» раціоналізмі і в тому, що він
говорить про «Бога філософів і вчених», а не про «Бога
Авраама, Ісака та Якова», той факт, що британський
філософ наголошує на персоналістичному аспекті Бога
у «чистому теїзмі», а пізніше досліджує і розвиває
доктрину про Трійцю у «поглибленому теїзмі»,
говорить про те, що ця критика лише в незначній
мірі є справедливою. В зв’язку з цим слід додати, що
розвинутий Свінберном «поглиблений теїзм», який
по суті є християнською філософською теологією,
продовжує розвивати персоналістичну тему у вчені про
Бога. Таким чином, концепція Бога, який зображується
в філософському теїзмі Свінберна є дуже близької
до концепції Бога в теїстичних релігіях. Хоча слід
зауважити, що вчення Свінберна про всезнання Бога
відхиляється від традиційного тлумачення цього
атрибуту Бога в теїстичних релігіях, зокрема в бого
словській традиції християнства. Свінберн вважає,
що Бог не знає майбутнього вичерпно, тому що знання
майбутнього у світі де є вільні істоти в принципі
неможливе. Цей аспект філософського теїзму Свінберна
робить його близьким до сучасного богословського
напрямку серед євангельських теологів «відкритий
теїзм», проте, Свінберн не заявляв, що він є частиною
цього руху. Отже незважаючи на те, що праці Свінберна
є зразками витонченої філософської рефлексії, його
філософський теїзм є дуже близьким до ортодоксії
теїстичних релігій. Це означає, філософський теїзм
Свінберна може бути корисним теологам–теїстам
як потужний за формою і за змістом інструмент в
обґрунтуванні теїстичних переконань.
Одною з підстав богословської ортодоксії Свінберна
в певній мірі є його практика релігії. Британський
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філософ не часто у своїх філософських роботах
переходить на автобіографічний стиль і ми мало
знаємо про його особистий релігійний досвід з цих
робіт. Проте, в автобіографічній статті «Природна
теологія і ортодоксія» в заключних рефлексіях Свінберн
розповідає про свій релігійний досвід [15, c. 34–38]. З
статті ми дізнаємося, що Свінберн з того часу як себе
пам’ятає молився до Бога. Своє релігійне виховання
він завдячує школі, а не батькам. Він твердить, що за
останні 50 років його релігійні переконання по сутті
залишились незмінними і зазнали модифікацій лише в
деталях. Його філософський шлях полягав в уточненні
і систематизації основних теїстичних поглядів, а не в
революційних переоцінках, чи зсувах парадигм. Він
прийняв хрещення в 15–ти літньому віці в англіканській
церкві. Проте, він зауважує, що ніколи не почував себе
зручно в англіканстві. Він був стурбований відсутністю
єдності церкви, недостатньою увагою церкви до
зобов’язань практичного християнського життя і до
християнського богословського вчення [15, c. 36]. Особ
ливе занепокоєння викликали два останніх питання.
На початку 90–х років він замислюється про перехід
до церкви, яка буде позбавлена цих суттєвих недоліків.
Вибір став між католицької і православною цервами.
Свінберн обирає православну церкву, тому що знаходить
в ній ортодоксальне вчення і велику увагу до поклоніння
Богові. В 1995 році Свінберн приєднується до право
славної церкви. Свінберн є постійним учасником
божественної літургії на протязі останніх 60–ти років,
спочатку в англіканській, а потім в православній
церквах. Ці біографічні дані свідчать про те, що
Свінберн дуже відповідально і вдумливо відноситься
до своїх релігійних переконань і намагається вста
новлювати відповідність між своїми переконаннями і
практикою. Таким чином в релігійних переконаннях
Свінберна ми знаходимо ортодоксію, а в його релігій
ному житті ортопраксію – така синхронізація і гармонія
релігійного життя не може не викликати повагу до його
особи і увагу до його філософського теїзму.
Висновки. Апологетика має велику і шановану
традицію, але в двадцятому столітті не було створено
сприятливого інтелектуального клімату для розвитку
досліджень в царині апологетики. Незважаючи на не
сприятливі умови для апологетичних студій, Свінберн
обрав шлях апологета теїзму і християнського
світогляду. Подібно до відомих апологетів християнства
минулого, які обирали найкращі методи здобуття і
впорядкування знань свого часу, Свінберн обирає
наукову методологію, яка є і продовжує бути взірцем
раціональності для академічної спільноти. Дослідження
показує що, використання британським філософом
наукової методології для аргументації теїстичного
світогляду є актуальним, доречним і може слугувати
прикладом для сучасних апологетів теїстичного світо
гляду в Україні.
Вибір Свінберна на користь індуктивної методології
в аргументації на користь існування Бога продовжив і
розвинув якісно новий етап в теїстичній аргументації.
Теїстичні аргументи в індуктивній формі краще пере
конують раціональних людей. Вони лишають місце
для корекції, вдосконалення, розвитку релігійних пере
конань, толерантності, відкритості до альтернативних
світоглядних позицій.
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Вибір на користь природної теології дозволяє
Свінберну долучитися до багатовікової традиції,
продовжити її та збагатити своїми дослідженнями.
Свінберн використовує добре відомі історії філософії
аргументи на користь існування Бога, космологічний,
телеологічний, моральний та ін., але надає їм нової
форми, поміщає їх у новий методологічний контекст,
додає доказової сили та інтегрує в єдиний кумулятивний
аргумент на користь існування Бога.
На відміну від багатьох інших сучасних філософів
релігії, Свінберн сповідує релігійні переконання дуже
близькі до ортодоксального християнства. Його чистий
теїзм не суперечить основним релігійним переконанням
християн, іудеїв і мусульман, а навпаки добре узго
джується з традиціями природної теології названих
релігій. Акцент на особистісному аспекті теїзму дає
можливість Свінберну розвивати і відстоювати доктрину
про Трійцю у поглибленому теїзмі.
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The apologetic potentiality of the philosophical theism
of Richard Swinburne
The article investigates the contribution of R. Swinburne in the apologetics
of theistic worldview. Apologetics has a revered tradition, but in the 20th century
there was no favorable climate for its development. However, Swinburne chose the
path of the apologist of theism. He develops a scientific methodology that continues
to be an example of rationality. The choice of inductive methodology has created a
qualitatively new stage in theistic argumentation. And the choice of natural theology
allows Swinburne to engage in a long tradition and enrich it. The philosopher uses
well–known theistic arguments, places them in a new context, adds evidence and
integrates them into a single cumulative argument. Swinburne’s philosophical theism
contributes to the intellectual respectability of theistic worldview. Swinburne professes
religious beliefs that are close to Christianity. His pure theism is compatible with the
convictions of Christians, Jews and Muslims. The emphasis on the personal aspect of
theism allows him to develop the doctrine of the Trinity in refined theism, which is a
promising area of research.
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Христологічні концепції у вченні
антигностичних Отців
Досліджується формування христологічних концепцій у перехідний
культурно–історичний період від античності до християнства у контексті
творів антигностичних Отців, яке постало як філософська реакція на
гностицизм, закладаючи основи догматичного богослов’я. Встановлено, що
цей період мав вирішальне значення для формування христологічної доктрини
про Особу Христа, який залишався нормативним до початку суперечностей про
відношення віри та історії періоду Просвітництва. Доведено, що антигностичні
Отці вважали основною помилкою гностиків розділення істинного Бога і Бога
Творця. Вони підкреслювали можливість поєднання в ціле двох різних природ,
сутностей, якщо мова йде про Бога і людину, оскільки обидві ці природи мають
один і той самий особистісний спосіб існування. Бог приєднує до себе людську
природу, роблячи її причасною до свого єства.
Ключові слова: христологія, сотеріологія, гностицизм, есхатологія, Логос.

Християнство, незважаючи на розмаїття течій,
постає як цілісна духовна традиція, яка здійснює свою
життєдіяльність у конкретних історичних, політичних
та економічних умовах. У наш час актуальною постає
проблема внутрішньої єдності християнства, оскільки
від її вирішення залежить збереження християнства як
релігійної парадигми. Основною ідеєю християнства
залишається особистість Ісуса Христа. Христологічна
доктрина як систематизоване вчення про Ісуса
Христа є найважливішим аспектом християнського
віровчення, ключем для розуміння інших релігійних
питань – догмату про Трійцю, еклезіологїї, релігійної
антропології та сотеріології. Тому актуальність
цього питання зумовлена поновленням дискусій між
різними християнськими конфесіями щодо людської та
божественної природи Ісуса Христа.
Початок церковно–теологічного розвитку і форму
вання Символу віри відбувається у протистоянні
християнства та гностицизму, головну роль у якому
відіграли антигностичні Отці: Юстин Мученик,
Іриней Ліонський, Іполіт, Тертуліан й Новаціан [1,
с. 193]. Однак, у їх працях основну увагу приділено
осмисленню сутності Логоса, за винятком Юстина,
не звертаючи особливої уваги на христологічну
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проблематику. Тому питання співвідношення божест
венної і людської природи в Христі ми розглядатимемо
в контексті вчення про Логос. Також фрагментарні
відомості з христологічної проблематики можна зустріти
у Таціана, який говорить про «Бога у вигляді людини»
й Аристида, визначаючи характерною для христології
Духу думку, «що то Син Найвищого Бога зійшов з неба
як Святий Дух і отримав тіло через народження від
Діви» [2, с. 34–49].
У нашому дослідженні розглянуто вчення тих
антигностичних Отців, на основі яких була сформована
загальнохристиянська доктрина христології, відображена
у Символі віри. Один з визначних християнських
теологів переднікейського періоду був Юстин Мученик,
чиє вчення відобразило три світоглядні світи: еллініс
тичний, іудейський та християнський. Він, у першу
чергу, намагався довести, що християнська віра
приводить до логічного завершення поглядів класичних
грецьких філософів й іудаїзму. На думку А. Гарнака,
Юстину вдалося це зробити, обґрунтувавши концепцію,
що «Христос – це Логос і Номос» [3, с. 291]. Особливої
уваги заслуговує розроблене Юстином богослов’я
Логосу, у якому використано апологетичні ідеї про
Нього, властиві стоїцизму та середньому платонізму
того періоду. Його наукова творчість складається з
двох «Апологій» (до кесаря Антоніна Пія та римського
сенату) та Діалогу із Єфремом Трифоном.
Діалог із Єфремом Трифоном є апологією хрис
тиянства проти іудаїзму на основі християнського
осмислення Старого Заповіту. Після вступної частини
Юстин пояснює закон і розкриває христологію крізь
призму пророчих книг. Він зупинявся на повторюванні
відомих тверджень, котрі торкалися основи віри. Логос
необхідно розуміти як джерело людського знання. Той
самий Логос відомий і християнам, і язичницьким
філософам. Проте, останні лише частково його
осмислили, тоді як християнам він повністю відкрився
у Христі. Юстин визнає, що дохристиянські світські
філософи Геракліт і Сократ мали лише часткове
усвідомлення присутності Логосу у світі. Слово, за його
переконанням, народившись від Діви, стало людиною:
«Був спочатку Словом і об’являвся як вигляді вогню,
також безтілесною істотою, і нарешті по Божій Волі
і для спасіння людського роду став людиною» [2,
с. 34–49]. Він, подібно Богові, прийняв людське тіло
через народження від Діви, Його втілення вимагало
прийняття тіла і крові. Юстин, не зважаючи на обурення
іудейських критиків з цього приводу, підкреслює
реальність фізичних страждань Месії, Який, проте, не
переставав існувати як Слово, будучи одночасно «Богом
і людиною».
Христологічна концепція Юстина чітко підкреслює
наявність в Ісуса двох природ, але не пояснює
спосіб їх співіснування в одній Особі Христа. Єдине
трактування, яке міститься у нього, є його концепція
зародження Логосу. На його переконання, якщо ми
погоджуємося з тим, що Логос з’являвся у різних
образах перед Авраамом, Ісааком та Мойсеєм, тому ми
повинні сприймати на віру Його народження як людини
від Діви. Крім того, Логос присутній у всіх людях,
надаючи їм доброту і знання, якими вони володіють.
Основна ідея христології Юстина зводилася до того,
що присутність Логоса в Ісусі Христі треба розуміти
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як загальну присутність значно вищого ступеня. Він не
розвиває дане твердження, але залишає нез’ясованою
саму присутність Слова в інших людях протягом усіх
часів. Однак твердження Юстина про християнство, яке
є вищим від усіх інших наук, фактично дає відповідь на
це питання: «наше вчення вище всіх інших наук, тому
що Христос був Словом. І все, коли–небудь осмислене
філософами і започатковане державотворцями, є свід
ченням споглядання ними Слова. Однак, вони часто
вступали в суперечки через неусвідомлення всієї
повноти Логоса, який є Христом» [3, с. 291]. Таким
чином, погляди грецької філософії міцно укорінилися в
християнстві, а також стали предтечею приходу Христа,
відобразивши у собі всю повноту, яка була відома лише
частково.
Іриней Ліонський один з найвизначніших мисли
телів перших віків та основоположник історії бого
слов’я. Найвизначнішим його науковим здобутком
є фундаментальні праці «Проти єресі» та «Виклад
апостольської науки». У вченні Іринея відчувається
вплив апологетів, але найбільшим авторитетом у справі
християнської віри були апостоли Павло та Іван. Він
зайняв негативну позицію у христології відносно
гностицизму і докетизму. За його власними словами,
Христос був як другий Адам, сконцентрувавши у собі
усю історію людського роду, разом з першим Адамом,
тим самим освячуючи його та започатковуючи новий,
відкуплений людський рід [4, с. 26]. Тому Іриней
постійно підкреслює єдність божественної і людської
сутності, відкидаючи гностичне відмежування небесного
Христа від людини Ісуса. Якщо Юстин звертався до
Євангелія та віри, де вічне Слово стало втіленим, Іриней
постійно застосовує до Господа Ісуса Христа формулу
«один і той самий». Тут він відкрито послуговується
сотеріологічним мотивам, оскільки при повному
входженні Божого Слова в людське життя могло
звершитися спокутування. Використовуючи подібні
аргументи проти докетизму, Юстин доводив реальність
тілесної природи Христа. Христос був «дійсно Богом»
і «дійсно людиною», якщо б Його тіло якимсь чином
відрізнялося від звичайного людського тіла, паралель
між Ним та першим Адамом була б неможлива і грішна
людська природа не могла б об’єднатися із Богом. Слово
саме сформувало власну людську природу в лоні Діви
Марії, тому що людина, за словами Іринея, котра мала
бути знаряддям спасіння, мусила бути ідентичною тій,
якій потрібне було спасіння.
Іриней ще радикальніший від Юстина представник
тієї думки, що у втіленні Логос, який передує буттю
і який об’явився у створенні світу, дійсно став
людиною. За словами Іринея, «через злиття зі словом
Божим», людська природа в особі Ісуса Христа
досягла найвищого розвитку, ставши прикладом її
досконалості, безсмертною і богоподібною. Наслідки
злиття божественної та людської сутності позначилися
на всьому людському родові. Природа тих, хто
спокутується досягне такого ж обоження, яке отримав
Людина Ісус. Проте безпосередньою діючою причиною
преображення є не Слово Боже, а Дух Святий. Під час
хрещення Господа Він зійшов на Людину Ісуса й у
Ньому на всіх людей. Завдяки цьому людина отримала
дар спілкування з Богом як наслідок усиновлення
людини Боговом. Через Христа ми отримуємо усинов
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лення, тому що в Нім людина «приймає, носить і
містить Сина Божого» [5, с. 19–20]. Другим наслідком
з’єднання Духу Святого із душею та тілом людини є її
повне моральне оновлення.
У той час, як Тертуліан та Іполіт у вченні про Логос
не зверталися до історичного Ісуса, Іриней спираючись
на Євангелію, формулює вихідний пункт своєї
христології, де Ісус Христос представлений людиною
і Богом. Він чітко дотримується цього розмежування,
не ототожнюючи божественну сутність у Христі чи
Самого Христа зі світовою ідеєю Логоса. За словами
Іринея, найважливіша справа Христа у спасінні
людства, надаючи перевагу сотеріологічному аспекту
в Христі над міркуваннями про Його походження.
У богослова, на відміну від гностиків, спасіння
розглядається також як творіння не протиставлення, а
навпаки взаємодоповнення. Христологія Іринея межує
із христологією Валентина і Маркіона, з одного боку
та вченням апологетів про Логос, з іншого. Апологети
розвивали космологічну сторону христології, Маркіон
орієнтувався на сотеріологічному контексті, а Іриней
об’єднав космологічну і сотеріологічну сфери в
спільну концепцію, спираючись на Старий та Новий
Заповіти. При цьому, Іриней повністю спростовує одну з
гностичних єресей докетизму, стверджуючи, що Христос
повинен був стати людиною задля порятунку людства
від пекельних мук й покращити його, але для цього
необхідно бути вчителем і прикладом для наслідування.
Він став рівним людині, щоб людина, уподібнюючись
Сину, набула цінності в очах Отця [6, с. 374–375].
Різниця між Отцем і Сином така, що тоді як Юстин
акцентує різницю між Логосом та Отцем, називаючи
Логос «іншим Богом», тоді як для Іринея Він є формою
об’явлення Божества: «Син завжди існує з Богом,
завжди відкриває Отця і завжди відкриває в Собі повне
божество, таким чином, Він є Богом за своєю природою,
істиний Бог немає жодних відмінностей між ним та
Богом, оскільки Син є видиме Отця, як Отець невидиме
Сина» [7, с. 179]. Деякі дослідники припускали, що
вживаючи поняття про «Бога» і «Його людину», він
вибудовував нову христологію. Однак подібне тракту
вання було прикладом живого, конкретного мовлення,
яким користувався Іриней, через відсутність бого
словських термінів на визначення Божества і людської
природи.
Полемізуючи із гностиками, Іриней спробував
«представити систематичний досвід християнського
богослов’я у той період, коли розпочався Новий
Заповіт до початку аріанських суперечок» [8, р. 293–
294]. У вченні про Святу Трійцю ним підкреслюється
єдність трьох Осіб, але основою його богословського
світогляду були христологія та сотеріологія. За словами
А. Спасського, у Іринея «Христос стає центром
релігійного життя людства, вищим її наповненням
і вираженням» [9, с. 26]. У христології Іринея
акцентується єдність Боголюдини (при визнанні двох
Його сутностей), такий же наголос на реальності
людськості Христа. Велику роль у Іринея відіграє ідея
обоження, саме йому належить формула цієї ідеї: «Для
того Слово Боже зробилося людиною і Син Божий –
Сином Людським, щоб (людина), з’єднавшись із Сином
Божим та отримавши усиновлення, зробився Сином
Божим» [10, с. 292–293].
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У дослідженні христології Іринея заслуговують
уваги деякі позиції її автора. По–перше, не з’ясованим
залишилося питання наявності розумної людської душі
в Ісусі Христі, оскільки, за його переконанням, людська
природа має таку душу, що Слово стало всім, чим є
людська природа. По–друге, деякі положення його
вчення породжують низку запитань, відповіді на які
він не дав, зробивши слабким місцем його христології
обґрунтування божественної та людської сутностей в
одній Особі. Зокрема, його твердження, коли Христос
Господь піддавався спокусі, страждав і помер, Слово
залишилось недоторканим, але співпрацювало з
людською природою в Його перемозі, стражданні та
воскресінні. Проте можна запевнитися, що в особі
Іринея Ліонського ранньохристиянська богословська
думка переднікейского періоду досягла однієї з самих
вищих точок свого розвитку.
У переднікейський період на Заході швидше, ніж
на Сході, формувалася зріла христологія. Успіх Заходу
був частково спричинений завдяки таким богословам як
Іполіт і Тертуліан.
Іполіт, як і його вчитель Іриней, посилався на
твердження Івана, що «Слово, яке стало тілом»
(Йо. 1,14). Деякі його висловлювання, на перший
погляд, передбачають те, що Логос просто прийняв
людське тіло як зовнішній одяг, коли він порівнює
людську природу Христа до одежі нареченого. Подібно
Іринею, він говорив про людську природу як самостійну
особу. Але його справжнє переконання у твердженнях,
що «Логос став тілом і був людиною», входячи у Діву,
взяв від Неї тіло і «став усім тим, чим є людина, за
винятком гріха», і що Він став справжньою людиною,
а не тільки з вигляду або завдяки характеру мови [4,
с. 28]. Так, само як Іван та Іриней, Іполіт користувався
визначенням «тіло» на означення людської природи у її
цілості, не ставлячи проблему розумної душі, і говорив
про божественний елемент у Христі як про «дух». Він
краще, ніж його попередники, розумів подвійну сутність
Христа, що виявилась у двоякості Його дій. Багато часу
він присвятив осмисленню Святого Письма, зміст якого
трактував алегорично, проте застосовував цю методику
більш помірковано, ніж Ориген. У творі «Апостольська
традиція» він подає норми і форму духовного освячення,
а також хрещення та євхаристії. Введення Іполітом до
христологічної дискусії терміну hypostanai заслуговує на
увагу, як на фундаментальному елементі Бога–Людини.
Будучи відомим захисником християнства, Терту
ліан свої погляди, зокрема христологічні, проявив
у полемічних творах проти гностицизму. Основним
джерелом його вчення було Священне Писання із сфор
мованим до нього характерним підходом: «Міркувати,
передусім, повинно тільки про того, кому належать
Писання, щоб не допускати до Них того, кому вони не
належать. Писання належать тільки Церкві; єретиків не
потрібно допускати до полеміки про Писання; вони не
християни й не мають ніякого права на християнські
Писання» [11, с. 71]. У листах «Про тіло Христове»,
«Про воскресіння», «Прескрипція єретиків» він кри
тикував помилки гностиків Гермогена, Валентина та
Маркіона.
Один з антигностичних творів Тертуліана «Проти
Маркіона» «містить в собі практично усі основні поло
ження християнства та слугує своєрідним підручником
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Священному Писанню обох Заповітів» [12, с. 39]. Тут
виявилася характерна риса у полеміці з пресвітером
Карфагена: спростовуючи тези опонентів, він переходить
до викладу позитивних моментів християнського
віровчення. Зокрема, у творі «Проти Праксея», він
«виклав вчення про Святу Трійцю настільки повно і
багатосторонньо, загалом – виразно й логічно, що його
праця складає епоху в історії цього догмату» [13, с. 81].
Його праця має важливе значення в зв’язку з введенням
у богослов’я поняття «сутності» і «особи», згодом
використаних при затвердженні Нікейського Символу
віри. На противагу монархіанству, він підкреслив, що
три Особи у Божестві – одна нероздільна сутність.
І хоча субординаціонізм у Тертуліана «виступає
різкіше, ніж у попередніх теологів», проте він викладає
тринітарне вчення виключно в ортодоксальному змісті,
зважаючи на специфіку переднікейської епохи з її ще не
розробленою термінологією.
Христологія Тертуліана розпочинається з вчення
про Логос, наголошуючи, що це реально існуюча і
незалежна Особа. Він був зачатий Богом і таким чином
походить від Нього, не еманацією, а самопроектуванням,
як корінь проектує дерево. Він наголошує, що Логос
і Отець однієї сутності, однак відрізняються формою
існування, як окремі Особи. Батько – це повна сутність,
Син – лише її частина, тому що Він – похідне. «Отже,
властивість тієї й іншої природи (substantia) явила нам
і людину, і Бога: тут народженого, там ненародженого,
тут тілесного – там духовного, тут слабкого – там
всесильного, тут вмираючого – там живого. Ці
властивості обох станів божественного та людського,
поза сумнівом, з рівною достовірністю засвідчені обома
природами: для духу і плоті... Що ж ти розділяєш
Христа надвоє своєю брехнею, Він був істинний у
цілісності Своїй. Як пояснюєш ти ці слова, Маркіоне,
що виводять Ісуса від Бога якнайкращого, простого і
лише благого?» [19, c. 163].
Таким чином, у вченні Тертуліана прослідковуються
ідеї субординації. Його христологія формується як
результат протистояння гностикам–докетам і монар
хіанам. Перших він звинувачує в запереченні природної
сутності Христа, у приниженні Його діянь, страждань
і смерті в образі людини. Він зауважує монархіанам,
що Бог Отець не здатен на страждання, Він вищий
за людські почуття. Мислитель чітко розмежовує
божественні й людські якості Христа, представлені
у вигляді двох субстанцій, поєднані в одній особі,
але розмежовані між собою. Таким чином, Тертуліан
закладає підґрунтя для більш пізнього вчення про дві
природи Христа [14, с. 40–41].
Головною рисою христології Тертуліана було його
бачення у Христі двох сутностей, які складалися з «двох
субстанцій». Слово, згідно Тертуліану, споконвічно
існувало разом із Отцем як окрема Особа, завдяки
народженню з Нього, але творячи з Ним завдяки своїй
сутності [4, с. 31]. Однак Слово стало людиною задля
спасіння людства, оскільки Христос лише як людина міг
довершити свою справу на благо всього людства. Тому
Він народився від Діви як Божий Син, не потребуючи
земного батька, але для Нього необхідно було вивести
свою людську природу із земного джерела.
За словами Тертуліана, Ісус як божественний дух Він
увійшов у Діву і прийняв від Неї своє тіло – народження
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було справжнім. Тертуліан особливу увагу звертає на
акт народження, спростовуючи твердження Валентина,
що це відбулося просто через Неї, так, нібито Вона
була тільки дорогою, через яку Він перейшов. Людська
природа Христа була справжньою та повною, поєднавши
в собі душу і тіло, що є необхідним для існування
людини. Прийняття душі було дійсно необхідне, якщо
людина повинна мала бути врятованою. У результаті
Христос мусив переносити людські страждання, голод,
спрагу, сльози, народження і смерть. Але провідним
елементом у Його концепції завжди було Слово.
Тертуліан не мав сумнівів, що Божий Дух «взяв на себе
людину» та «з’єднав у собі Бога і людину».
Найгострішої форми ці парадокси набувають
у Тертуліана в трактаті «Про плоть Христа»: «Син
Божий був розіп’ятий, мені це не соромно тому, що
це така ганебна річ; Син Божий також помер, що тим
більш гідне віри, бо таке недоречне; Він також помер
і знову воскрес, що так само певне, бо неможливе, й
так цей досвід обох природ показав нам Людину та
Бога, з одного боку, як народженого, а з іншого – як
ненародженого, тут тілесно, там духовно, тут слабкого,
там у великій силі, тут вмираючого, там живого». З
предметної точки зору в цьому контексті міститься
відоме формулювання: «Вірю, бо абсурдно» [19, c. 165].
Отже, якщо Ісус Христос складається із «двох
субстанцій», логічним висновком є те, що дві
«субстанції» після поєднання й далі існуватимуть
незмінними, однак кожна з них зберігає свої особливі
якості: дух – здійснення чудес, а людська природа –
перенесення страждань. Незважаючи на те, що тіло
залишається тілом, а дух – духом, одне й друге належать
до одного суб’єкта. Той, хто був Сином Бога і Сином
людини, є однією Особою. Очевидно, що «Тертуліан, на
відміну від інших апологетів, мав найглибше і найкраще
уявлення про поєднання двох сутностей у Христі» [15,
р. 159–161]. Тертуліану не вистачило переконливості
у тринітарному вченні. Спочатку він трактував Логос
як божественний розум, який отримав безоособову
сутність під час творення. Субординація однієї особи
над іншою представлена у Тертуліана не обґрунтованою
виокремлюючи різний вплив у божественній єдності.
Тертуліан стверджує також, що у цій неподільній
Особі можна побачити божественну й людську природу,
Божого духа і людське тіло, безсмертя та смертність,
силу і слабкість. Якщо Христос страждав та помер, це
також стосується людської «субстанції». Однак, Бог не
страждає, Христос–дух не міг навіть «співстраждати»
з тілом [4, с. 32], зазначав Тертуліан, спростовуючи
христологію модалістів. Смертний крик на хресті
вийшов саме з людського тіла і душі Христа, а не з
Його Божої природи, тому Його смерть стосувалася
Його людської, а не Божої «субстанції». Коли Христос
говорив, що Його душа неспокійна, Він відносив це
до Своєї людської душі. Такий ґрунтовний підхід до
розкриття христологічної проблеми не перешкодив
Тертуліанові користуватись неоднозначними висловами,
як «Бог дозволяє народитися», «страждання Бога»,
«Бог був по–справжньому розп’ятий, насправді помер»,
які передбачали «взаємний обмін властивостей»,
сформувавши на цій основі ортодоксальне вчення. З
другого боку, він був переконаний, що людина–Ісус
зберіг субстанцію і форму людського тіла в небі.
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Новаціан, римський священик, автор праці «Про
Святу Трійцю» із алегоричним тлумаченням «правил
Істини», зокрема хресного символу Римської церкви та
значення Святого Духа для розвитку й зміцнення Церкви
[17, р. 7]. На думку деяких дослідників, цей трактат
«робить Новаціана засновником римо–латинського
богослов’я» [16, р. 84], оскільки він не походив, на
відміну від своїх попередників, з Північної Африки.
Церкву він вважав організацією святих людей і не бачив
в ній місця для грішників, особливо для відступників.
Саме в історію Церкви Новаціан увійшов як один з
перших «антипап», який виступив проти папи Корнелія,
створивши власну церкву «чистих», претендуючи на
роль єдиної істинної Церкви Христа [16, р. 138–169].
Новаціан, який формував свої погляди на основі
Тертуліанових, зазначав, що Христос є Богом і
людиною, поєднуючи у собі «дві субстанції». Він
підкреслює реальність людської природи Христа,
відображаючи споконвічне Слово, що одягає її, як
шати, або поєднується з нею як з обручкою. Новаціан
заглибився у трактуванні христологічного вчення
Тертуліана про подвійну сутність Христа, змусивши
дослідників звинувачувати його у антитринітарних
поглядах. На думку Р. Де Симоні, у христологічному
вченні Новаціана помітний субординаціонізм, який
можна пояснити, філософською помилкою, переносячи
властивості фізичної сутності у метафізичну сферу, де
закони фізичного існування втрачають свою цінність
[17, р. 181]. Трактуючи Євангелію від Луки (1,35),
він говорив про людину, котра поєднується з Богом і
про Бога, пов’язаного з людиною, відрізняючи «святу
річ», що мала народитись від Марії, а саме людину–
Ісуса, і Божого Духа, який мав зійти на Неї. Натомість
апологети пояснювали суть цього змісту по–іншому:
«Він «прийняв» Сина Людського і, з’єднуючись з Ним,
зробив Його Божим Сином» [18, с. 225]. Однак, потрібно
зазначити, що подібна інтерпретація тексту Луки
властива й Тертуліану, а те, що Новоціан іноді сильно
підкреслював єдність, виключає підозру в думці про двох
Синів, з’єднаних між собою суто моральною єдністю. З
другого боку, він не уявляв собі людської природи Христа
повною. Новоціан не тільки описує її під назвою «тіло»
(що було наслідком спільного з Тертуліаном пошуку
правдивого відбиття гностичного дискредитування тіла),
але ніде однозначно не посилається на людську душу
чи розум Христа. Навіть більше, Новоціан вважав, що
Христова смерть полягала у позбутті тіла, а проводячи
порівняння між смертю Христа і звичайної людини
наголошує, що звичайна людина складається з тіла та
душі, тоді як Христос з тіла і Божого Слова.
Таким чином, у переднікейський період з’являються
численні філософсько–релігійні течії, які прагнули
переосмислити християнство на основі своїх поглядів і
наблизити його до язичницької філософії. Однак, вони
не змогли піднестися до повного пізнання істини і мали
багато внутрішніх протиріч. На захист християнства
стають апологети та антигностичні Отці, які стали в
галузі христології початковою, орієнтовною величиною
і вплинули на подальше формування христологічної
доктрини. У своїх творах вони заклали підвалини
формуванню христологічної свідомості церкви, яка
зосереджувалась на проблемі єдності двох природ у
Христі іпостасно, питанні життя Ісуса як здійснення
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месіанських пророцтв. Поступове розкриття і оформ
лення христологічної доктрини відбувалось у проти
борстві церкви із язичницькою філософією.
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Christological concepts in the teaching of the anti–gnostic Fathers
Forming of Christological conceptions is probed in transitional cultural and
historical period from antiquity to Christianity in the context of works of anti–gnostic
Fathers, which arose up as a philosophical reaction on Gnosticism, mortgaging
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bases of dogmatic divinity. It is set, that this period had a decision value at forming
of Christological doctrine about Person of Christ, which remained normative to
beginning of contradictions in the relations of faith to beginning of Enlightening. It is
proved that anti–gnostic Fathers considered the basic error of Gnostics the division of
veritable God and God the Creator. They underlined possibility of connection in single
unit two different nature, essences, if the question is about God and man, because both
these natures have one personality method of existence. God joins human nature to
itself, doing its participating to the nature.
Keywords: Christology, Soteriology, Gnosticism, Eschatology, Logos.
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Богословський метод Григорія Ніського
у контексті його богословської антропології
Метою статті є дослідити богословський метод видатного
християнського богослова, вчителя, Отця церкви та полеміста четвертого
століття – Григорія Ніського. Таким чином прослідковано його зв’язок із
грецькою (гелленістичною) філософією: взаємодія та її реінтерпретація у
руслі християнської традиції і богословських полемічних дискурсів відповідного
періоду часу. Григорій, використовуючи риторику платонізму та неоплатонізму,
семантично адаптував її до вчення християнської церкви. Так само, підходячи
до тлумачення Священних текстів він послуговувався алегоричним методом,
але зумів змінити його мету, чим проявив оригінальний підхід – відмінний від
Орігена та Філона. Тому герменевтика Григорія, використовуючи філософську
методологію, не суперечила християнській богословській традиції, збагативши
її автентичними Григорієвим богослов’ям, космологією та антропологією, що
починалася із розмірковуванням про Бога і через призму людини знову направляла
думки до свого витоку – Бога.
Ключові слова: Григорій Ніський, богословський метод, християнське
богослов’я, герменевтика, богословська антропологія.

Григорій Ніський був не тільки визначним бого
словом, апологетом та церковним діячем, але й систе
матизатором християнського вчення та філософом.
Він був наступним після Орігена богословом, який
міг сформулювати цілісну систему християнського
богослов’я [17, с. 283]. Богословським методом Григорія
займалися Ж. Данієлу, В. Лосський, Е. Меретдіт,
Е. МекГакін, Е. Лоут та ін.
Звертаючись власне, до богословського спадку
Григорія Ніського, слід врахувати, що його ідеї, які
мали роз’яснити віровчення Першого Вселенського
собору, і вся його система, так чи інакше, була
підпорядкована цій полемічній місії [8, с. 108]. Григорій
зумів перекласти християнську доктрину філософською
мовою сучасності, вживаючи загальноприйняті концепти
оригінально та інтерпретувати їх у контексті хрис
тиянського дискурсу. Довгий час і не небезпідставно
вважалося, що Григорій Ніський був одним із най
визначніших гелленізаторів християнства. Тим не менш,
сьогодні існує стабільний консенсус між науковцями, що
Григорій не був гелленізатором християнства, а радше
навпаки християнізатором гелленізму [7, с. 217].
Перед своєю смертю, Ллойд Патерсон у своєму
дослідженні про Орігена, між іншим, вказав про його
вплив на вчення Григорія Ніського, коли мова йшла про
доктрину про спасіння [16, с. 83]. Хоча учень Григорія
Чудотворця, диякон Євагрій Понтійський, багато
зробив, щоб позбутися впливу Орігена на вчення про
аскезу та молитву [13, с. 152–153], богослов’я Григорія
перебувало під сильним впливом Орігена, особливо в
розумінні того, що душа постійно рухається до єднання
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з Логосом [7, с. 174]. Також на формування вчення
Григорія великий вплив мав Філон Олександрійський.
Григорієве уявлення про Мойсея, як досконалу
людини, що є посередником між людьми і Богом, а
також його вчення про філософське, етичне і містичне
сходження розуму до Бога – це все спадок юдейського
олександрійського філософа [18, с. 77].
Жоден із Отців церкви четвертого століття не вико
ристав сучасну філософію для пояснення богослов’я
так, як це робив Григорій [17, с. 283]. Григорій добре
знав платонівську традицію через праці Платона і
Плотіна; неоплатонізм через Порфирія; а стоїцизм
через Посейдонія та ті елементи стоїцизму, що ввібрав
неоплатонізм [7, с. 217]. Він прочитав багато із
грецької філософії, зокрема Платона («Федон», «Федр»
і «Республіка»). З містицизмом він познайомився
у працях Плотіна; логікою та онтологією – через
Порфирія; космологією – через Ямбілха. Завдяки
стоїкам Григорій знав про природничі науки [3, с. 2:184].
Григорій послуговувався філософськими інструментами,
наприклад поняттям «ousia», що стало причиною того,
що дехто звинувачував Григорія в тому, що він замінив
благодать – логікою. Та й сам Григорій у праці «Про
життя Мойсея Законодавця» порівнював поганську
(античну) філософію із бездітною дочкою фараона,
яка завжди переживає породільні муки, та ніколи на
народжуючи живих дітей. Оскільки всі її плоди є
недорозвиненими і недоношеними аж до того часу, поки
не увійдуть у світло знання Божого. Попри ці слова,
Григорій Ніський використовував всі можливі доробки
поганської філософії, посилаючись на те, що так само,
як багатства єгиптян знайшли краще застосування у
руках синів Ізраїлевих, філософія може знайти в його
руках [14, с. 6–11].
Григорій писав свої праці як правило у відповідь на
певний богословський виклик, щоб вирішити конкретну
проблему. У своїй богословській системі Григорій
наголошував на незбагненності та безконечності Бога,
не знати про якого можна більше, аніж знати. Цим
самим він був суголосний апофатичній традиції. Якщо
говорити про будь яке поняття, котре застосовується до
Нього, то це є нічим іншим, ніж привид, який, у свою
чергу, стає ідолом для людей, який заважає істинному
пізнанню Бога [1, с. 46–47]. Григорій, підкреслюючи
незбагненність Бога, здається, і сам не може говорити
про Нього, для цього він звертається до віри,
стверджуючи, що одкровення є божественним даром,
а, отже, заслуговує на довіру. Отже, пізнання Бога не є
епістемологічним актом, але екзистенційним, бо зникає
грань між знанням та буттям [6, с. 72–74]. У його вченні
про втілення Христа, людину та її духовний розвиток
містилися передумови для вчення про тезис, а містичне
вчення Григорія стало основою для Діонісія Ареопагіта
та Григорія Палами [12, с. 117–119], а через них для
і всієї східно–християнської традиції. Григорій разом
із братом Василієм обидва намагалися асимілювати
ідею Бога до того, що у Категоріях VII Аристотеля
називається «друга субстанція (ousia)». Це означає, що
Отець, Син і Дух Святий належать до виду «Бог» багато
в чому таким же чином, як Андрій, Юрій і Степан
належать до виду «Людина». Складність подібного
підходу полягала в тому, що вона призводила до
тритеїзму. Не ясно, чи Василій розумів цю проблему, але
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Григорій її усвідомлював, і у праці «До Авлавія про те,
що немає трьох богів» дає своє визначення субстанції,
що відрізняється від Платонового та Аристотелевого [14,
с. 15–17].
Аби зрозуміти логіку Григорія, треба коротко
оглянути вчення Порфирія Тирського, який підсумував
Аристотелеву логіку. Перше до чого варто звернутися –
це поняття категорій. Аристотель стверджував, що ім’я
та визначення є необхідними предикатами предмету.
Порфирій вважав, що іменники мають подвійний
сенс: (1) використання іменника для означення об’єкта
та (2) використання іменника для означення самого
себе. Кажучи, що «Андрій – людина», дізнаємося
про Андрія, а кажучи, що «Людина є твариною», ми
дізнаємося, що людина є предикатом об’єкта, який
може мати і предикат – тварина. Тому Іван, як «prote
ousia», є первинною субстанцією, та, безсумнівно,
єством у світі; тим часом «deutra ousia» говорить, що
поняття «людина» існує у вторинній диспозиції і не
існує у світі, окрім як предмет дискурсу. Ця логічна
умова не виключає можливості того, що поняття, що
означає лінгвістичну універсалію, не може означати
транcцендентну форму, або архетип виду в більш
високому плані буття. У свою чергу, на основі цього,
Василій Великий підкреслює, що поняття «людина»,
як спільний іменник, позначає «fiuzis», або природу,
яку поділяють всі люди без того, аби включати всі
партикулярні відмінності між окремими особами [5,
с. 62–64].
Власне, через це існує тенденція до ототожнення
Григорія з Платоном, середнім платонізмом чи
неоплатонізмом [4, с. 280–281]. Але не слід забувати, що
в першу чергу Григорій був автентичним християнським
мислителем. Він не просто давав християнські імена
платонівським поняттям, але продовжував традицію
християнської патристики та богословської думки.
Ж. Даніелу довів, що хоча існує літературна залежність
Григорія від мови античної філософії, провів цілковиту
метаморфозу платонівської думки [17, с. 284–285].
(1) Григорій вважав, що буття є добром, а, отже,
зло не можна вважатися буттям, про що свого часу
говорив Платон. Для платоніків не існувало «ідеї зла»,
яка б відповідала «ідеї добра», тому зло, що заледве
існує, і є щось на зразок тіні свободи волі людини.
В Республіці Платон каже, що причина зла – вибір;
Бог непогрішний. Подібної позиції дотримувалися
учні середнього платоніста Аммонія Саккаса, учитель
церкви Оріген та Плотін, що заснував неоплатонізм,
зокрема у Енеаді (1. 8. 3). Серед сучасників Григорія,
що також притримувалися цієї думки варто згадати отця
латинського богослов’я Августина Аврелія.
(2) Ще однією ідеєю, яка панувала у філософському
повітрі того часу, є розуміння краси, як чи не
найбожественнішого із атрибутів Божества. Платон
про це говорив у діалогах «Банкет» та «Федр», в них
так само як і «Республіці» – красі більше, аніж доброті,
відводиться роль домінатнтної риси божественної
природи/абсолютної реальності. Але краса Абсолюту
є й обов’язком розумних істот – через самоконтроль
та аскезу. Плотін та Григорій суголосні в тому, що
досягнення цілі буття є уподібнення абсолюту, про що,
зокрема, Плотін говорить в «Енеаді» (1. 6. 7. 3), ствер
джуючи, що подібне пізнається подібним. А Григорій
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у цьому ж ключі стверджував у трактаті «Про душу
і воскресіння», що краса має свою власну природу
і приваблює кожного, хто її споглядає. Бо, коли
душа очищається від зла, вона існуватиме цілком у
красі. Божественне красиве по своїй природі. Душа
досягне Божественного через чистоту, отримавши
те, що належить їй [14, с. 6–11]. Однозначно, що для
обох бажання любові не є чимось, що відбувається
автоматично, але воля є каталізатором актуалізації.
(3) Платон твердив, що шлях догори є одночасно
рухом вперед і поверненням до витоків, про що він
говорить у діалозі «Теетет» 176. Християнська
традиція, вслід за апостолом Павлом, твердить про
рух вперед1, де єдиним рушієм є благодать, яку можна
реалізувати через Христа. У Григорія ж свій погляд на
ці речі та відповідний синтез у «Про життя Мойсея
Законодавця» та «Тлумачення на Пісні над Піснями»,
в яких він визнає центральну роль Христа. Але
уподібнення в його розумінні не Христу в першу чергу,
а Богу взагалі [14, с. 6–11]. Хоч споглядання Григорія
нагадує Платонове споглядання, Григорій підходить
оригінально до питання, і, на відміну від Платона чи
Орігена, тлумачить споглядання не як кінець шляху, але
тільки проміжок, оскільки для пізнання потрібно вийти
далеко за її межі [10, с. 82–83].
Залишається у Григорія платонівський поділ реаль
ності на чуттєву та умоосяжну, або буття тілесне та
духовне, тобто, говорячи Біблійною мовою, на світ
створений та нестворений, Бога і творіння [2, с. 674]. У
його системі присутня величезна кількість відмінностей,
зокрема у космології, оскільки поганська філософія
послідовно, зокрема через відомого філософа часів
Юліана Відступника, сучасника Григорія – Саллустія,
що матерія і всесвіт є вічними, а душі переселяються
з одного тіла в інше [14, с. 9–11]. Григорій же вірив у
творіння «ex nihilo», та не сприймав передіснування та
переселення душ. У цьому світлі видно кардинальну
відмінність між Григорієм і поганською філософією,
оскільки для Григорія Бог понад усе, Творець, який
управляє як матеріальним, так і духовним світом. Його
вчення про творіння абсолютно не платонівське, але віру
у духовність душі та існування верховних викликів для
духу Григорій дійсно поділяє з платоніками [14, с. 9–11].
Як вже згадувалося раніше, Григорій був добре
обізнаний у філософії свого часу, і ніколи не боявся
застосовувати її для довершення своїх богословських
концепцій. Оскільки він, як більшість церковних отців
та вчителів церкви, вважав що Писання є джерелом
пізнання Бога. Григорій також стверджував, що
розум або здоровий глузд можуть допомогти у тому,
щоб зрозуміти те, що знаходиться між маячками,
розставленими Писанням. Говорячи про створення
світу чи людини, він усвідомлював, що не все описано
в Біблії, а, отже, філософські знання можуть допомогти
розібратися у тонкощах, таких як, приміром, структура
людини [19, с. 147–149].
У своїх догматичних працях Григорій звертається
до Священного Писання, як до основи богослов’я,
будучи «canon cai nomos» благочестя. Оскільки Писання
є нормоутворюючим будь якого богослов’я, і є його
1
«я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого
в Христі Ісусі»: Фил. 3:14.
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вихідною точкою. Писання є непомильним критерієм
правди «kriterion hasfales tes ha leteias», що не означає,
що воно не вступає в дискурс із раціональністю.
Філософію Григорій сприймав у контексті 1 Кор. 1:24,
поєднуючи Писання і філософію для отримання чистого
богослов’я [9, с. 753–756].
Будучи послідовником Орігена, Григорій продов
жував використовувати алегоричний метод тлумачення
Священного Писання. Цікавим є екзегетичний метод
Григорія Ніського, який часто зосереджений не
тільки на тексті. Яскравим прикладом чого може
послугувати його екзегетична праця на «Тлумачення
на Пісні над Піснями» та «Про життя Мойсея
Законодавця», де він намагається зрозуміти Писання
у сенсі теорії\алегорії, звертаючись до історії, як
першого кроку, аби піти до алегорії, як до другого
[9, с. 221]. Наприклад, у «Тлумачення на Пісні над
Піснями», коментуючи біблійний уривок Пісн. 5:12–152,
увагу Григорія привернула фраза «джерела водні», у
тлумаченні коментатора стає «живою водою», а цей
знайомий читачам Біблії образ вже породжує подальші
інтерпретації. Продовжує він вже розмову у дискурсі
життєдайності цієї води, через призму Христа –
Життєдавця з Євангелії від Івана. Подібно як у Єр. 2:133,
Бог говорить про Себе, як про джерело води живої, а
Ісус застосовує це ж визначення до Себе і обіцяє, що з
Його послідовників потечуть ріки води живої [19, с. 74–
76]. Хоч він і продовжує використовувати алегоричний
метод вслід за Орігеном, але модифікує його. З тих
же «Тлумачення на Пісні над Піснями» Григорій з
орігенового тлумачення про стосунки Христа і Церкви
виводить своє, в якому мова йде про містичне єднання
Церкви і Христа [9, с. 753].
У екзегетичному підході Григорій вважав, що
тлумач Писання має в першу чергу бути уважним до
корисності тексту, особливо духовної корисності для
читача та слухача. Цей намір має бути поєднаним з
потребою відновлення тексту з так званою «defectus
litterae». Тлумач може, по суті, використовувати
буквальне значення, якщо він збагнув істинне значення
тексту. Тоді, коли ж значення, отримане з буквального
розуміння тексту, є несумісне з ціллю корисності,
оскільки може бути розкритиковане з моральної точки
зору, в такому випадку він має володіти алегоричним
тлумаченням, яке може бути, зазвичай, застосованим,
лише опираючись на особливий критерій. Цей критерій
логічно випливає з потреби застосування суворої логіки
до фактів та ідей біблійного тексту, де Григорій наво
дить герменевтичні передумови та розвиває принципи
неплатонівської екзегези, а також християнських
вчителів, таких як Оріген, Євсевій Кесарійський, а
також єврейського філософа Філона Олександрійського.
Оскільки для Григорія все Писання богонатхнене,
2
«Його очі немов голубки над джерелами водними, у
молоці повимивані, що над повним струмком посідали! Його
личка як грядка бальзаму, немов квітники запашні! Його губи
лілеї, з яких капає мирра текуча! Його руки стовпці золоті,
повисаджувані хризолітом, а лоно його твір мистецький з
слонової кости, покритий сапфірами! Його стегна стовпи
мармурові, поставлені на золотії підстави! Його вигляд немов той
Ливан, він юнак як ті кедри!»: Пісн. 5:12–15.
3
«Бо дві речі лихі Мій народ учинив: покинули Мене,
джерело живої води, щоб собі подовбати водозбори, водозбори
поламані, що води не тримають»: Єр. 2:13.
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воно повинне бути корисним та містити істину. Тому
він радить читачеві відкидати буквальне розуміння
тексту, якщо воно не має богословського сенсу, чи
є фізично чи логічно неможливим, не корисним чи
аморальним. У такому випадку цей текст вказує на
необхідність духовного тлумачення, тобто алегоричної
інтерпретації [15, с. 120]. Тим не менш є відмінність
між екзегетичним підходом Григорія і Орігена,
оскільки останній, зустрічаючи складний текст, шукав
інші тексти Писання, буквально співзвучні йому, і на
основі їх пояснював духовне значення. У свою чергу
Григорій, зустрічаючи складний текст, вірив у те, що
він є складовою частиною вищої цілі – skopos–у, яку
він часто визначав по безпосередньому контексту, і,
виходячи із цієї цілі, шукав паралельні тексти у Писанні
для того, аби дати духовне тлумачення [11, с. 53–57].
Оскільки, з усіх кападокійців він був найбільш від
критим орігеністом, Григорій навчав, що душі, які
будуть у пеклі, повернуться до Бога (апокатастасіс)
[7, с. 174]. Також вплив Орігена наявний у екзегетиці
Григорія, зокрема у вченні про потрійний шлях трьох
книг мудрості: Притчі, Еклезіаст і Пісні над Піснями,
вбачаючи три етапи, як відповідні духовному зростанню
людини [10, с. 80], який проходить від дитинства
(Притчі), через молодість (Еклезіаст) до зрілості (Пісні
над Піснями). Хоча, на відміну від Орігена, вони є
менш чіткими, так, наприклад, перший шлях нази
вається очищенням, але і просвітленням, що також
є характеристикою другого шляху. Є процеси, що
перекриваються між цими трьома шляхами. Але,
здається, насправді, що ці три шляхи більше як три
ступені або три моменти в наближенні душі до Бога [10,
с. 80].
Григорій був християнізатором гелленізму, отець
церкви, який говорив мовою філософії сучасності,
вживав її слова та поняття, але наповнював їх своїм
змістом, хоча він черпав своє натхнення у таких
богословів та філософів, як Платон, Аристотель,
Філон Олександрійський та Оріген, у своїй системі
він використовував адаптовані їх по своєму. Григорій
це той що казав, що філософія народжує мертвих
немовлят, але вірив у те, що може їх допомогти
направивши до Того, кого її врятує до Бога і Його
одкровення. В цьому кардинальна відмінність між
античними філософами і Григорієм, він мислив ви
та дивувався світу, але пояснював його телеологічно.
Григорій вірив що Священні тексти християн є Словом
Божим, тому ставився до них дуже серйозно, й коли
щось не міг пояснити то звертався до алегорії, яку
він перейняв від Орігена, але сам метод теж ним
реінтерпретований. Алегорія Ніського переводить увагу
екзегета із паралельного тексту до контексту та великої
цілі. Григорій, як відданий християнству мислитель,
адаптував їх під поняття Відкриття і мислив у межах
християнської догми, переставляючи акценти так, щоб
сформувати свій богословський метод.
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The theological method of Gregory of Nyssa in the context
of his theological anthropology
The aim of the study is to investigate the theological method of the outstanding
Christian theologian, teacher and father of the church and polemist of the fourth
century – Gregory of Nyssa. Thus, his connection with the Greek philosophy was
followed. The way he interacted with it, and how it was reinterpreted it in the context
of the Christian tradition and theological polemical discourses of his lifetime. Gregory
was using the terminology of Platonism and Neoplatonism, but semantically he
adapted it to the teaching of the Christian church. Similarly, for the interpretation
of the Scriptures, he used the allegorical method, but managed to change its skopos,
and show an original approach different from Origen and Filo. Therefore, the
hermeneutics of Gregory using philosophical methodology did not contradict the
Christian theological tradition, but enriched it with authentic theology, cosmology
and anthropology, which began with reflection on God and through the prism of man
directed the thoughts again to its source – God.
Keywords: Gregory of Nyssa, theological method, Christian theology,
hermeneutics, theological anthropology.
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Ключові богословські ідеї Карла Барта
у запереченні природного богослов’я
Подається розуміння Бартом «природного богослов’я», а також
ключові ідеї для його заперечення. В результаті дослідження можна прийти
до наступних висновків. Барт відкидав швидше загальне одкровення Бога,
приймаючи лише особливе Його одкровення. Барт відкидав усі намагання
знайти раціональне обґрунтування для християнства, доводячи, що немає
ніякого шляху від людини до Бога, є тільки один шлях – від Бога до людини. Карл
Барт ні в якому разі не був противником науки, як і його відкинення природного
богослов’я не вказує на відкинення науки як такої взагалі. Він був радикальний
особливо до тих німецьких християн, які прагнули нацистську пропаганду
поставити на місце Слова Божого, на що вказує Барменська декларація. Саме
в такому ракурсі до кінця свого життя він відкидав таке природне богослов’я.
Отже, його богослов’я, зокрема природне, як і біографію, необхідно розглядати
у зв’язку з історичними подіями, в які жив і працював богослов.
Ключові слова: природне богослов’я, одкровення, Ісус Христос,
христологія, антропологія, церковна догматика, пізнання, гріх, Слово Боже,
віра, образ Бога.

Ренесанс християнської філософії, що мав місце в
останню половину ХХ століття, послужив оживленню
природного богослов’я, тієї гілки богослов’я, яка
займається пошуком основи віри в існування Бога
як з ресурсами одкровення, виражених у вигляді
авторитетних тверджень Біблії, так і без них. Сьогодні,
на противагу середині минулого сторіччя, природне
богослов’я активно розвивається як область досліджень,
в яких особливо сучасні філософи оновлюють
традиційні аргументи на користь існування Бога. Карл
Барт, швейцарський протестантський богослов 1–ої
пол. ХХ ст., більшу частину свого життя боровся проти
богослов’я, яке поставило на місце одкровення Бога
«релігію людини», яке намагалося пізнавати Бога без
Нього, доводячи, що необхідно повернутися до Слова
Божого, одкровення, Бога.
На даний момент існує низка статей на різну
богословську тематику щодо Карла Барта, які допо
магають виокремити ключові ідеї богослова, розглянути
дискусію між різними богословами і отримати аналіз
та погляд автора, напр. Т. Гаврилюк, М. Еріксона чи
інших, однак тема природного богослов’я у К. Барта
залишається не основним дослідницьким фокусом.
В одній із статей автора вже була розглянута дис
кусія між двома богословами К. Бартом та Е. Брунером
на основі їхніх творів. Нижче опрацьовуватиметься
«Церковна догматика» 1.1 і 2, 2.1., а також 4.3, де
К. Барт знову повертається до нього питання природ
ного богослов’я.
Розуміння Бартом поняття «природне богослов’я».
Найперше, необхідно визначити, що мав на увазі
Карл Барт, коли говорив про природне богослов’я. На
початку своєї брошури «Ні!» він пише: «Під «природнім
богослов’ям» я розумію (позитивне або негативне)
формулювання системи, яка претендує на богословську,
тобто тлумачить божественне одкровення, об’єкт
якого, однак, фундаментально відрізняється від одкро
вення Бога в Ісусі Христі, і чий метод повністю
відрізняється від методу тлумачення Священного
Письма» [9, с. 74–75]. Далі Барт говорить, що природне
богослов’я не існує як якась область істинного
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богослов’я. Той, хто зайнятий істинним богослов’ям,
не витрачатиме час на природне богослов’я, але пройде
повз нього як джерела спокуси і заблудження.
Христологія – основа церковної догматики [2, с. 66–
67]. Барт звинувачує природне богослов’я у занепаді
церковної догматики, вважаючи, що воно має руйнівний
характер, особливо в Новий час, основа якого закладена
ще з часів ортодоксії, а частково вже у середньовічній
схоластиці та в отцях Церкви. Богослов наполягає на
тому, що христологія має стояти в основі богослов’я,
а саме з неї необхідно починати церковну догматику,
інакше можна відійти від істинного розуміння Писання.
Барт захищає ранню церкву від нападок мислителів
Нового часу таких, як Гердера і А. Рітчля та істориків
його школи, звинувачуючи в тому, що їх христологія
перетворилася в якусь структуру нерелігійної мета
фізики, так як основні христологічні поняття, такі
як божественна і людська «природи», мають інтерес
не етичний, а фізичний. Барт вважає, що все полягає
у відмінностях цілі христології Гердера і Рітчль від
ранньої церкви.
Також Барт не поділяє вузьке розуміння поняття
«природа», дане Шляєрмахером, захищаючи розуміння
даного терміну, дане ранньою церквою. Це був лише
оптичний обман, як стверджує Барт, коли богослови
Нового часу, маючи лише духовно–моральний інтерес,
вирішили докорити богословів ранньої церкви, що вони
мали лише єдиний фізичний інтерес, досліджуючи
природу Ісуса Христа.
Однак Барт визнає, що існували й різні відхилення в
богослов’ї Ранньої Церкви, як «природного», у вузькому
значенні цього слова, характеризуючи їх «містично–
магічно–механічними», наводячи в приклад А. фон
Гарнака, який вказував на чіткі та сильні відхилення в
напрямку спіритуалізму і моралізму.
Тому, згідно Барта, христологія не є однією із
положень, але основа для всієї церковної догматики.
Саме такий підхід Барта, щоб пізнавати Бога і Його
творіння христоцентрично, вплинув на Паннінберга,
хоча він до кінця з ним не погоджувався, особливо
стосовно людського суб’єктивізму [12, с. 260–263].
Гріх сучасної христології Барт вбачає лише у
спіритуалістичному моралізмі, а не в фізичному
розумінні спасіння, містицизмі таїнств чи магічному
об’єктивізмі. Так як інтерес міститься у внутрішньому
моральному аспекті, і відкидається фізичний елемент.
Така христологія відкидає чудеса та тілесне воскресіння
Христа.
Антропологія обґрунтовується христологією. Згідно
методології догматики Барта, богослов вважає, що шлях
довільного, «природнього» пізнання є обманливим.
Правильний шлях Барт вбачає в обґрунтуванні антро
пології христологією, коли «ми задаємося питанням
про людськість Ісуса, щоби, виходячи з цього, задатися
питанням про форму і сутність людськості взагалі, в
цілому» [3, с. 8].
Бо таємниця Ісуса Христа полягає в тому, що Він
є істинний Бог і в той же час істинна Людина, маючи
справжній вигляд створеної людини. Тому, звертаючись
до проблеми людськості, не має потреби, щоб
шукати якесь інше обґрунтування антропології, окрім
христологічного. Навпаки, як зазначає Барт, ми повинні
очікувати, що екзистенція людини Ісуса стане досить
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повчальною, як у питанні про людину взагалі, так і для
всієї проблеми в цілому [3, с. 9–10]. Буття людини Ісуса
має онтологічну природу. Він спасає нас, в історії, як
вільний суб’єкт, Який одночасно є людиною для нас. Він
є від початку істинне Боже Слово, звернене до людини.
Тому для Ісуса звернення до іншої людини є необхідним
внутрішнім зв’язком, а не щось зовнішнє і додаткове [3,
с. 12–13].
Барт вважав, що жодні філософії, аналізи феноменів
людського у природничих науках, ідеалістична етика
Фіхте, екзистенціалізм чи теїстична антропологія Еміля
Бруннера, – не можуть зрозуміти істинну природу
людини. «Природнича чи філософська антропологія
приречена винятково на опис фактів», як робить
висновок по Барту Т. Гаврилюк [4, с. 133]. На той час
це була досить смілива заява Барта. Окрім того, він
вважав, що ці, і не тільки, філософії, використовували
неправильний підхід до пізнання будь–чого. Вони
спочатку, наприклад, взнавали все про людину, а лише
потім розуміли Ісуса у світлі цього загального знання
про людину. Однак, має бути навпаки – спочатку
необхідно взнати все про людину Ісуса, а лише тоді
пізнавати всіх людей через отримане знання про Нього.
Такий підхід є ключовим у Барта.
Таємниця Різдва базується на Писанні та церковному
догматі, зазначеному, як таємниця з вказівкою на чудо
Різдва. Це чудо є зачаття Ісуса Христа від Святого Духа
і Його народження від діви Марії. Зміст цієї Різдвяної
вістки полягає у втіленні Слова, як одкровення Божого
для людини, так і примирення її з Ним. Отже, таємниця
одкровення та примирення полягає в тому, що Бог у
Своїй свободі, милості і всемогутності стає людиною і
діє в людині.
Догмат про народження від діви вказує на таємницю
цього акту, на її незбагненність та характер факту, в
якому Бог діяв тільки через Себе, і в якому Він може
бути пізнаним тільки Собою. На запитання «чому?»,
«звідки?» і «як?» можна відповісти тільки те, що Бог діє
лише Сам по Собі. Тому цей догмат залишає можливість
лише його духовного розуміння, при якому власна дія
Бога розглядається у власному Божому світлі.
Барт спростовує твердження про те, що Ісус Христос
в своєму людському існуванні є син Духа Святого.
Визнаючи чудо Різдва, ми тим самим визнаємо, що Ісус
у Своєму людському існуванні не мав батька. Також
відомо, що Святий Дух є сам Бог. Тому Його чудесну
дію необхідно розуміти як духовну, а не психофізичну,
ніби якусь аналогію діям Еросу, який діє в творінні.
Це зачаття є духовне, яке має місце в благодаті, вірі
і покорі. Тут Барт посилається для аргументації на
Августина і Іоанна Дамаскіна [2, с. 152–202].
Якщо людина спроможна чути і говорити Слово
Боже, значить вона може і Його знати, хоча лише в
обмеженій, а не загальній, сфері людського існування –
в Церкві. Отже, не всі люди, а лише деякі, і навіть ці
люди не завжди і не всюди, але в окремих ситуаціях,
можуть знати Слово Боже. Таким чином, лише віруючі,
покликані і вибрані християни, можуть знати Слово
Боже через працю Духа Святого в них. Однак, Барт
ставить запитання: як саме це відбувається? Звичайно,
що Слово було сказане людині. Але, так як людина не
спроможна сама почути це Слово, згідно Барта, цю
спроможність дає їй саме Слово [7, с. 191–197]. Також
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необхідно зазначити, що це знання зосереджується на
обітницях і надії на майбутнє, тобто звертається до
біблійного Слова і очікування Його здійснення.
Під знанням об’єкту людиною Барт має на увазі
те, що ми розуміємо підтвердження знайомства з
реальністю, відносячись з повагою до її існування та
природи. Далі Барт вказує на відмінності, які є між
істинним пізнанням і простим знанням. «Для людей, які
є знайомі зі Словом Божим через одкровення, Писання
і проголошення, Слово Боже може і повинно стати
істинним так, що істина стає їхньою власною й вони
стають відповідальними свідками цієї істини» [7,
с. 188].
Отже, Слово Боже стає відомим лише тому, що
саме робить себе таким. Можливість пізнавати Його
Слово, а не знати Його, є чудом Його, так само як і
саме Слово і Його проголошення. Це, в жодному разі,
не вказує на обмеження людської свободи чи пасивності
людини, навпаки, така єдність божественної і людської
можливості пізнавати й бути пізнаним, є «подія в
людській свободі» [7, с. 246].
На противагу автономному досвіду повстає досвід
віри. Таким чином Барт приділяє увагу зв’язку між
Словом і вірою. Лише у вірі ми маємо справжній
досвід Слова Божого. Висвітленню цієї теми необхідно
виділити окремий пункт.
Пізнання Божого Слова є ніщо інше, як проявлення
благодаті Божої для людини. Бог, з однієї сторони,
об’явив це і буде продовжувати об’являти, а з іншої –
людина може проголошувати це Слово. Тут Барт
зосереджує свою увагу на тому, що можливість пізнання
Божого Слова базується на події її актуалізації. Людині
пропонується лише дати такій можливості позитивну
відповідь «так». Таким чином, віра робить можливим
пізнання Слова Божого [7, с. 227–228]. Що ж таке «віра»
у розумінні Барта?
Найперше, необхідно сказати, що Барт розглядає
віру як досвід, отримавши влив від Шляйєрмахера. Він
говорить, що «віра … є також людський досвід, який
буде відповідати людському ставленню, що виражене в
певних їхніх думках» [7, с. 208]. Барт акцентує на тому,
що справжню віру можна зрозуміти лише з її об’єкту –
Ісуса Христа, так як в Новому Завіті, віра, за будь–яких
обставин, була вірою в Ісуса Христа. Таким чином, віра
не є темрявою чи якимось почуттям, але результатом
того, що було виразно почуте.
По–друге, віра не є результатом людських зусиль
[7, с. 230]. Барт часто акцентує на тому, що віра не
з’являється сама по собі в людини із–за якогось вміння
чи сили, яка є в ній. Розуміючи, що потребує спасіння
через Христа, людина тим самим усвідомлює свою
невірність, так як не може спасти сама себе. Тому,
людина, яка має справжню віру, згідно Барта, ніколи не
буде вважати, що її віра є проявом релігійного життя,
так як така віра приводить до ідолопоклонства, але
буде визнавати, що віра, яка є в ньому, не є результатом
власних зусиль, досягнень чи добрих діл.
По–третє, віра існує тільки завдяки її об’єкту – Ісусу
Христу. Живе Слово, Ісус Христос, до Кого відноситься
віра, так як Він віддав Себе, як Об’єкт, який перетворює
віру в реальний досвід [7, с. 230]. В приклад, Барт
приводить Лютера і Ансельма, які базували свою віру
на Христі або ж Слові Божому. Так як віра породжується
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від Слова, вона і міститься повністю в Ньому. Віра стає
нашою так само, як, робить паралель Барт, манна в
пустині для ізраїльтян.
По–четверте, той факт, що образ Бога в людині, який
був втрачений в Адамі, але був відновлений в Христі,
також вказує на те, що людина спроможна чути Слово
Боже. Однак, це можливо лише завдяки проявлення
благодаті Божої до грішника, а не з причини того, що
в нього є якісь надприродні здібності [7, с. 241]. Нижче
буде більш детальніше розглянута тема «образу Бога».
По–п’яте, доказ віри міститься в проголошенні віри
[7, с. 241]. Як і доказ пізнання Слова Божого міститься в
Його проголошенні. Одне без іншого не можливе. Саме
тут і відбувається поєднання між вірою і пізнанням
Слова.
По–шосте, Барт акцентує на аналогії віри (analogia
fidei), відкидаючи католицьку доктрину аналогію
сутності (analogia entis) [7, с. 243–245]. Сам Барт не
відкидає концепцію аналогії, однак вказує на те, що
аналогія повинна виводитися не з сутності, але з віри,
посилаючись на послання апостола Павла до римлян
12:6. Це божественний акт пізнання, який здійснюється
не через людину, але над людиною, яка відрізняє
його як знання, яке ґрунтується на любові до Бога та
реальному спілкуванні з Ним, а також Його присутності.
У вірі людина підноситься до уподібнення Богу, що
робить прийняття Божого Слова можливим. Людина
ніколи не може досягнути віри сама, так як це є чудо
божественної благодаті, здійснене в людині завдяки
праці Святого Духа.
Людськість Ісуса є не тільки повторення і відобра
ження Його божественності, але вона є відображення
самого Бога – не більше і не менше. Таким чином
людськість Ісуса є образ Божий, imago Dei, однак лише
опосередковано, а не прямо. Так як сама по собі Його
людськість належить до створеного світу, космосу,
тобто, зовнішньої сфери праці Бога. Відносини між
Батьком і Сином повністю відрізняються від відносин
між Богом і людиною. На стороні Бога – повний
суверенітет і благодать, на стороні ж людини – повна
залежність і недостатність. Тому, якщо звичайна
людина спасається Спасителем, то вона не стає Богом,
але залишається людиною, яка без підтримки Бога
принципово знаходиться під загрозою і в небезпеці.
Саме з такою людиною Бог вступає в певне відношення
[3, с. 26–27].
Окрім цього, Барт вказує і на позитивне значення
поняття «образ», яке полягає в тому, що все ж
існує відповідність і схожість між першим і другим
ставленням. Це не є «аналогія сутності» (analogia
entis), бо буття Бога і буття людини залишаються
несумісними. Відношення в бутті Бога, з однієї сторони,
як вже було вище зазначено, і відношення між буттям
Бога і буттям людини – з іншої, вказують на існування
відповідності та схожості, і, в цьому сенсі, друге
відношення є образ першого. Тому Барт підтверджує
тут «аналогію відношення» (analogia rеlatiоnis). Бог Сам
Себе висвітлює в якості Отця, Сина і підтверджує Себе,
як Святого Духа в тій же свободі, на якій засновано
відношення «Творець – творіння» [3, с. 27–28].
Отже, Христос, будучи вже прославленим Отцем
у своєму відношенні до Нього, знову прославляється в
Своєму відношенні до людей. Так Божий першообраз
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є відповідний у створеному світі, як Отець і Син
відображаються в Людині Ісусі і Його ближніх [3, с. 29].
Отже, Ісус є Людина для ближнього, а значить,
і образ Божий. Ніяка інша людина не може бути ні
образом Божим, ні «для Бога» в тому ж сенсі, як Ісус.
Так як лише Ісус Христос є єдиний Син Божий, єдине
істинне Слово Боже, звернене до людини [3, с. 31].
Тут буде зосереджена увага на двох ключових
моментах: по–перше, пошук історично–наукових доказів
не приводить людину до пізнання істинного живого
Бога; по–друге, analogia fidei напротивагу analogia entis.
Барт не бачить взагалі ніякої необхідності звер
татися до природного богослов’я. Наприклад, у темі
про створення світу він говорить, що, хоча «можна
звертатися до природознавства з його вченням про
розкриття сущого, з його повідомленням про мільйони
років, упродовж яких здійснювалось стійке становлення
космосу, але чи природознавство коли–небудь могло
підійти до самого того факту, що є світ, який здійснює
цей розвиток?» [1, с. 83]. Відповідь на таке запитання є
негативною.
Пізнати ж Бога, як Творця, не можливо зі свідчень
існування світу в його розмаїтті так, як світ з його
горем та з його щастям залишиться для людини завжди
«нечітким дзеркалом», яке допускає людські оптиміс
тичні або песимістичні роздуми про нього. Барт робить
такий висновок на основі практики ідолопоклонства,
яка виникала в результаті спостереження людиною
космосу. Наприклад, коли людина намагалася побачити
істину, виходячи з сонця, місяця, зірок чи з самого себе,
результатом був образ якогось божка [1, с. 85]. Так як
основним джерелом одкровення є Ісус Христос, адже
ж Бог у Ньому став людиною, Він же – Творець світу,
тому, як вважає Барт, іншого джерела пізнання ніяк не
може бути. Як висловився Гордон Р. Люіс, Барт «нагадав
християнам, що пізнавати Бога – це не те ж саме, що
вивчати ґрунти» [11, с. 101].
Заперечення Бартом природного богослов’я вира
жається також у критиці одного з важливих пунктів
католицького богослов’я – «аналогії буття» (analogia
entis), який говорить про те, що між буттям людини і
Бога є певна схожість, що їх об’єднує загальне поняття
«буття». З цього випливало, що людина може за
допомогою розуму пізнати щось про Бога з творіння
в цілому. Тому Барт писав: «Я вважаю analogia entis
винаходом антихриста. Я вважаю, що саме з цієї
причини не можна ставати католиком» [7, с. XIII].
Натомість Барт запропонував аналогію віри (analogia
fidei) – аналогію між тим, яким є Бог, і людським
знанням про Нього. Все ж це знання базується виключно
на Божому одкровенні і досягається лише вірою в Нього.
Також Барт наполягає на тому, що не має ніякої
цінності в пошуку історичних доказів, щоб довести,
наприклад, воскресіння Христа так, як ми повинні
прийняти цей факт Божого одкровення вірою.
При цьому Барт, як і його прихильники, намагається
обережно обійти суб’єктивізм – тієї точки зору, що
істина є не що інше, як суб’єктивна реакція. Щоб
уникнути такого висновку, він стверджує, що віра, як
довіра потребує також віру, як згоду, вказуючи на те, що
віра – це fiducia (довіра), але вона також включає notitia
(знання) і assensus (згоду) [7, с. 268–269]. Як виразився
Едвард Карнелл, всяка особиста віра (довіра до
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особистості) базується на загальній вірі (переконаність у
факті) [6, с. 161].
Одним із результатів природного богослов’я Барт
вбачав у релігійній ідеології «німецьких християн»
у 1930–і роки, яка злочинно спотворювала «людську
сутність». Як говорив Вольф Кротке, «скрізь, де
богословське розуміння людини в її відношенні до
Бога передбачає чисто людську основу, загрожує
небезпека заміщення справжньої людяності урізаним і
звуженим образом людини, а тим самим – придушення
і перешкоджання можливостям вільного розвитку
істинної людської істоти» [3, с. ХІІ].
Християни, які є прихильниками природного бого
слов’я, згідно Барта, вбачаючи в окремих текстах
Писання підтримку у власних поглядах, спотворюють
зміст самого Писання, привносячи в нього те, чого там
не має [8, с. 121]. Аналізуючи та звинувачуючи тих,
хто підривав авторитет Євангелії, богослов заявляв:
«Християнське богослов’я смиренно і з повагою змі
нюється за чиїмось бажанням, але ця лагідність і
смиренність, добровільність й послідовність підпо
рядкування – всього лише видимість. Насправді,
природне богослов’я вже здобуло перемогу, позбавивши
одкровення його істинної сутності. Результати не
забаряться проявитися в тому, яка доля спіткає
одкровення, поглинене і приручене ним» [8, с. 139–140].
«За логікою речей, якщо ми дозволимо собі навіть
найменшу поступку природньому богослов’ю, за цим
неодмінно йтиме відмова від божественного одкровення
в Ісусі Христі. Природне богослов’я завжди прагне до
одноосібного панування. І відступаючи перед ним, ми,
можливо несвідомо, віддаємо себе в її владу» [8, с. 173].
Як висновок, Барт заявляє, що таке богослов’я
відображає дух Фоми [2, с. 106] і має руйнівний вплив
[5, с. 81].
Барт задається питанням: якщо очевидним є те, що
природне богослов’я, як таке, не можливе, чим воно до
себе манить і чому воно все ж існує? І сам же пропонує
чотири відповіді. Ось як Дж. Бромілей [10, с. 62–63]
коротко підсумовує їх:
1) По–перше, природне богослов’я, здається, черпає
свої сили в уявній фактичній можливості і практичності
та його подальшому самостійному представленні.
Це може бути переконливим, але, наштовхуючись на
«скелі» Святого Письма, воно «розбивається». Писання
показує цю передбачувану реальність фіктивною.
Це позбавляє впевненості у висвітленні своєї уявної
переконаності.
2) По–друге, природне богослов’я черпає свою
життєву силу уявної, педагогічній, пастирській і аполо
гетичній корисності, як прелюдію до повного пізнання
Бога. Барт визнає, що деякі з порушених питань у
зв’язку з цим мають свою вагу і серйозність. Проте,
він вважає, що важко зрозуміти, як, прийнявши з
тактичних міркувань передумови невіри, віра може
привести невіруючого до передумови віри, або навіть
дати невіруючому гарантію відвертої або справжньої
дискусії. Жодна незамінність не може стверджувати
природне богослов’я на основі корисності. Навпаки,
його корисність є незрозумілою, а його непотрібність
очевидна.
3) По–третє, як велике шоу істини, природне
богослов’я зберігається, так як воно може шукати
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для себе підтримки в Писанні. Тому саме тут Барт
розглядає ключові тексти Писання, до яких апелюють
прихильники природного богослов’я, а саме з книги
Псалмів (особливо 111, 113–116), 17 розділ книги Дії
апостолів та 1–ий розділ послання апостола Павла до
римлян. Він допускає, що Біблія містить, як він називає,
другу лінію або нитку, яку бачить людина і творіння в
якості свідка Євангелія. Однак, він заперечує, що ця
лінія є паралельною основній лінії або що це приводить
нас до пізнання Бога, незалежно від основної лінії,
так як ми повинні також брати до уваги ті уривки з
Писання, які заперечують будь–які знання про Бога в
природньої людини. Ця друга нитка не може служити
в якості доказу навіть попереднього пізнання Бога, так
як воно не є пов’язане з пізнанням, яким Він наділяє
у Своїй готовності бути пізнаним, і відкриває Себе
завдяки Своєму милостивому одкровенні в Ісусі Христі.
4) По–четверте, витривалість природного богослов’я,
можливо, знаходить зовсім інше пояснення. Як уже
зазначалося, це пояснення відноситься до іншого
контексту, до готовності людини до Бога. Обговорення
цього необхідно відкласти, поки нова тема не була
розроблена. Все, що робить Барт тут, він просто, ще
раз, відзначає реальну історичну силу природного
богослов’я, незважаючи на його самоочевидну немож
ливість. Потім він переходить до другої частини –
людської готовності.
Висновок. Природне богослов’я для Барта – це
будь яка система, яка претендує на те, щоб бути
богословською в інтерпретації божественного одкро
вення, але нею не є, так як має відмінний об’єкт (Ісус
Христос) та метод (метод тлумачення Священного
Писання). Говорячи ж про критику Бартом природного
богослов’я, необхідно визнати, що він відкидав швидше
загальне одкровення Бога, приймаючи лише особливе
Його одкровення. Відкидаючи усі намагання знайти
раціональне обґрунтування для християнства, чи то в
раціоналістичному неотомістському богослов’ї римсь
кого католицизму, чи в ліберальному протестантизмі,
ідея «природного богопізнання» чи «природного бого
слов’я», «природної релігійності», або ж «релігійного a
priori» викликала у Карла Барта абсолютне неприйняття,
доводячи, що існує лише один шлях – від Бога до
людини, і ніяк не навпаки.
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Key theological ideas of Karl Barth in the denial
of natural theology
The article provides an understanding of Barth of «natural theology» as well
as key ideas for his denial. As a result of the study, the following conclusions can
be drawn. Barth rejected rather the general revelation of God, accepting only His
special revelation. Barth rejected all the attempts to find a rational justification for
Christianity, proving that there is no way from man to God, there is only one way –
from God to man. Karl Barth in no way was an adversary of science, as well as his
rejection of natural theology does not indicate the rejection of science as such in
general. He was radical especially to those German Christians who sought to put Nazi
propaganda in place of the Word of God, as indicated by the Barman Declaration. It
was in this perspective that he rejected such a natural theology to the end of his life.
Consequently, his theology, in particular the natural, as well as the biography, should
be considered in connection with the historical events in which the theologian lived
and worked.
Keywords: natural theology, revelation, Jesus Christ, Christology, Anthropology,
church dogmatic, cognition, sin, Word of God, faith, image of God.
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Особливості нормативно–правової
регламентації релігійного туризму
та паломництва в Україні
Аналізуються особливості нормативно–правового регулювання релігійного
туризму та паломницько–правових відносин у нашій державі. Автор дослідив
перспективи розвитку релігійно–туристичних та паломницьких правовідносин
в Україні, а також запропонував обов’язкові правові положення, які має
містити спеціальний нормативно–правовий акт у сфері релігійного туризму та
паломництва у вітчизняній правовій системі.
Ключові слова: релігійний туризм, паломництво, нормативно–правова
регламентація, паломницько–правові відносини, нормативно–правовий акт,
релігійні пам’ятки.
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Нині в умовах нагальної потреби у формуванні
системи правових норм, які комплексно регламентува
тимуть релігійний туризм та паломництво в Україні,
важливо визначити єдиний підхід до створення
програми розвитку релігійно–туристичних правовід
носин, до виокремлення конкретної стратегії вказаного
виду туризму. Тому особливої актуальності набуває
дослідження особливостей нормативно–правового регу
лювання релігійного туризму та паломництва в Україні,
визначення основних його проблем та перспектив
розвитку релігійно–туристичних правових відносин.
Питання релігійного туризму та паломництва в
нашій державі з часу здобуття Україною незалежності
було предметом дослідження значної кількості вчених
у сфері релігієзнавства. Теоретичні основи вказаних
релігійних категорій закладені у працях вітчизняних
дослідників, серед яких варто виділити О. В. Ільїну,
О. О. Любіцеву, С. П. Романчук, В. Ф. Сергійка,
П. Л. Яроцького. Історія паломництва розглядається
А. Ю. Александровою, М. Б. Біржаковим. Питанням
класифікації і типології паломництва присвячені праці
М. Мюллера, Т. Т. Христова, О. В. Бабкіна, які у своїх
наукових працях розглядають питання паломництва як
виду туризму. Однак, незважаючи на вагомий доробок
вітчизняних та іноземних науковців, особливості норма
тивно–правової регламентації релігійного туризму та
паломництва в Україні залишається практично недослі
дженою науковою категорією.
На сьогодні правове регулювання релігійного
туризму та паломництва в Україні перебуває на стадії
становлення. Однак, суттєво перешкоджає розвитку
комплексної регламентації релігійно–туристичних та
паломницьких правовідносин є відсутність спеціального
нормативно–правового акту, на основі якого б функціо
нував релігійний туризм у нашій державі.
Під релігійним туризмом розуміється різновид
туризму, пов’язаний із регулярним відвідуванням
віруючими «святих місць» і релігійних центрів [5, с. 71].
Дослідник І. Л. Беліков визначає релігійний туризм як
подорож, метою якої є виконання релігійних ритуалів,
місій, обітниць. Туристичні фірми організовують
доставку груп до святих місць і розміщення поблизу,
надають екскурсійне обслуговування; можуть організу
вати маршрут за індивідуальними запитами [4, с. 39].
В контексті дослідження правової регламентації
релігійного туризму доцільним вважаємо визначення
релігійного туризму, запропоноване Т. Т. Христовим як
види діяльності, що пов’язаний із наданням послуг і
задоволення потреб туристів, що їдуть до святих місць
і релігійних центрів, які розташовані поза межами
звичного для них середовища [8, с. 8]. Дослідник
загалом виділяє такі різновиди релігійного туризму, як
паломницький та релігійно–екскурсійний.
«Паломництво – це похід віруючих до святих місць
(місця паломництва) в надії отримати божественну
святість» [9, c. 294]. Як зазначає В. Ф. Сергійко:
«паломництво – явище духовного життя людства,
певна духовна потреба безпосереднього спілкування з
святинями. У більшості релігій паломництво відіграє
традиційну місіонерську роль, сприяючи утвердженню
релігійних істин в суспільстві» [7, с. 216].
Нині паломництво перебуває у безпосередньому взає
мозв’язку із релігійним туризмом. Сучасних учасників
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паломницько–правових відносин можна диференціювати
на два основних типи:
1. Паломники, які є високоосвіченими, в зв’язку з
чим чітко усвідомлюють мету та основні особливості
паломництва. Дана категорія є малочисельною;
2. Паломники, які мало орієнтуються у особливостях
церковно–суспільних відносин. Базу їхніх знань фор
мують різні, інколи практично некоректні та некомпе
тентні джерела інформації.
Загалом, доктрина розглядає терміни «релігійний
туризм» та «паломництво» як тотожні або взаємо
зв’язані, проте деякі науковці відзначають, що між
вказаними поняттями є різниця, яку можна визначити
за ідейною мотивацією учасників подорожі. Так,
зокрема, під час релігійного туризму учасника подорожі
приваблює, насамперед, пізнавальна мета, яка інколи
підсилена духовною місією, тоді як під час паломництва
ключовою мотивацією людини до подорожі є саме
духовна місія [6, с. 26].
Суттєво підвищує потребу у правовій регламентації
релігійного туризму та паломництва в нашій державі
наявність на території України збережених історичних
та культурних пам’яток різних релігій (насамперед,
християнства, іудаїзму та ісламу).
Так, наприклад, на території тимчасово окупованої
Автономної Республіки Крим знаходяться численні
пам’ятки приналежні до історії караїмів, іудеїв та
мусульман. Ключовим в паломництві хасидів є місто
Умань, в якому похований духовний наставник брац
лавських хасидів цадик Нахман. Відзначимо, що
кожного року восени на святкуванні Рош–Га–Шана
(аналог єврейського Нового року) до його місця
поховання прибувають тисячі хасидів.
Місцем міжнародного релігійного туризму та палом
ництва може стати Закарпатська область, в межах якої
знаходяться релігійні та культурні пам’ятки католиків,
іудеїв, тощо.
На сьогодні в правовій системі України відсутній
спеціальний нормативно–правовий акт, який би вре
гульовував правові відносини у сфері паломництва.
Однак, термін «паломництво» згадується в Законі
«Про свободу совісті та релігійні організації», який
був прийнятий ще Верховною Радою УРСР 23 квітня
1991 року.
Зокрема, згідно ч.1 та ч.2 ст.21 вказаного закону,
релігійні організації мають право засновувати і
утримувати вільно доступні місця богослужінь або
релігійних зібрань, а також місця, шановані в тій чи
іншій релігії (місця паломництва). Богослужіння,
релігійні обряди, церемонії та процесії безперешкодно
проводяться в культових будівлях і на прилеглій
території, у місцях паломництва, установах релігійних
організацій, на кладовищах, в місцях окремих поховань
і крематоріях, квартирах і будинках громадян, а
також в установах, організаціях і на підприємствах
за ініціативою їх трудових колективів і згодою
адміністрації. А відповідно до ст.24, релігійні організації
і віруючі, одноосібно або разом з іншими, мають право
встановлювати і підтримувати міжнародні зв’язки та
прямі особисті контакти, включаючи виїзд за кордон для
паломництва, участі в зборах та релігійних заходах [2].
Позитивний досвідом у правовій регламентації
паломництва в Україні вважаємо внесення народним
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депутатом України С. М. Терещуком проекту Закону
«Про паломництво» №8792, який було у зареєстровано
у Верховній Раді України 13 липня 2011 року. Вказаний
законопроект містив досить прогресивні положення.
Так, зокрема, згідно ст. 1 вказаного вище законо
проекту, вперше в історії правотворчості нашої дер
жави зроблена спроба визначити на законодавчому
поняття «паломництва», під яким народний депутат
С. М. Терещук розумів визначену внутрішніми припи
сами, релігійними принципами, традиціями та догмами
відповідного релігійного віросповідання обов’язкову
(бажану) мандрівку з метою відвідання святих для
віруючого цього сповідання місць (місць паломництва),
що мають особливе значення і традиції у цьому
віровченні та релігійній практиці [3].
Крім цього, вищевказаний законопроект детально
врегульовує безпеку в галузі паломництва, захист
інтересів українських паломників за межами України,
фінансове забезпечення відповідальності туроператора,
а також особливості страхування паломників при
здійсненні паломницьких поїздок. Однак, незважаючи на
прогресивні положення, з незрозумілих причин проект
Закону України «Про паломництво» був відкликаний
суб’єктом законодавчої ініціативи.
На нашу думку, питання, що пов’язані з палом
ництвом віруючих різних віросповідань та конфесій
мають бути врегульовані в спеціальному нормативно–
правовому акті. Вказаний акт має містити правові
норми, які б регламентували гарантії захисту прав
паломників різних релігій, порядок вирішення різного
роду суперечок між конфесіями у сфері паломництва,
особливості страхування учасників паломницького
ходу, а також питання, пов’язані із взаємовідносинами
паломників із органами державної влади, місцевого
самоврядування та міжнародними релігійними органі
заціями. В цьому контексті слід відзначити, що в основі
закону України, який регулюватиме паломницько–
правові відносини мають лежати положення Конституції
України як Основного закону України, визначені в ч.3
ст.35 – церква і релігійні організації в Україні відокрем
лені від держави, а школа – від церкви [1, с. 13].
Натомість, вирішення конкретних питань організації
перебування паломників у місцях паломництва повинно,
на наш погляд, вирішуватися на підзаконному рівні
в актах розпорядчого характеру на базі законодавчих
приписів.
Загалом, можна стверджувати, що потреба у чіткій
правовій регламентації паломництва в Україні суттєво
підвищилася після вступу нашої держави до Міжна
родних організацій та прийняття нормативно–правових
актів, що встановлюють безвізовий режим з деякими
державами. Таким чином, одним із пріоритетних
завдань законодавця у сфері релігійних правовідносин
ж розроблення та прийняття закону, який детально
врегульовував би паломницько–правові відносини,
оскільки потреба у цьому зумовлена постійним поши
ренням інформації про культурно–релігійні пам’ятки
на території нашої держави, зростанням кількості
релігійних громад різних конфесій, а також розвитком
релігійного туризму в Україні та за її межами.
Отже, «релігійний туризм» є одним із типів туризму,
який полягає у переміщенні людей до релігійних
пам’яток з метою відвідування храмів, монастирів,
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тощо. Як свідчить світова практика, він відіграє особ
ливо прибуткову роль у розвитку економіки деяких
держав, що пов’язано, насамперед, із витрачанням
істотної частки своїх доходів учасниками паломництва
та релігійного туризму.
Законодавство України практично не регламентує
релігійно–туристичні та паломницько–правові відно
сини. Жодним чином не врегульовані питання визна
чення на законодавчому понять «паломництва», «об’єкта
паломництва», «паломника». Крім цього, відсутнє
юридичне визначення статусу організацій у сфері
паломницько–правових відносин, особливостей надання
ними послуг з організації та проведення паломницької
ходи, не регламентований правовий статус учасників
паломництва (насамперед, паломників). Все це нега
тивно впливає на розвиток релігійного туризму в нашій
державі, а також на встановлення досвіду у співпраці із
закордонними релігійними організаціями та громадами.
Вважаємо прогресивними положення проекту Закону
України «Про паломництво», який був внесений до
Парламенту України 13 липня 2011 року. Відзначимо,
що реалізація на практиці вказаного проекту не потребує
жодних витрат із Державного бюджету України та
місцевих бюджетів.
Таким чином, саме питання регламентації палом
ницько–правових відносин в нашій державі має стати
пріоритетом суб’єктів законодавчої ініціативи у
релігійній сфері для популяризації релігійного туризму
на території України та за її межами. Вирішення питань
забезпечення релігійних потреб віруючих України та
іноземних громадян у відвідуванні місць паломництва
потребує нагального врегулювання на законодавчому
рівні.
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Рассматриваются некоторые вопросы, связанные с ролю религии в
регулировании и управлении в жизни общества. Отмечается, что, традиции
урегулирования межверовиальных отношений начиная, с политеистических,
всегда были актуализированы в общественных отношениях, и это
сопровождалось в деятельности всех мировых религий. Также, отмечается,
что в этом вопросе необходимо учесть взгляды ученых, принадлежащих к
различным мировым конфессиям.
Ключевые слова: реформа, мировые религии, монотеизм, политеизм,
управление.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Французское слово «реформа» и слово арабского
происхождения «islahat» часто используется в как
синонимы. Поэтому, оба термина используются как
«повторное нанести изображение» или «развить,
исправить, улучшить устаревшую и непригодную
структуру или систему путем изменения». Другим
общим качеством, используемым в обоих смыслах
«улучшить» и «исправить», т.е. вернуться к корню,
основе или сохранение основы, корня. Этот акцент
одновременно является отличительным фактором
реформы и реформаторской деятельности от революции.
Но этот смысл и акцент не смотря на совместность
будут широко заменяться словами «реформа» и
«обновление». Соответственно, определенные откло
нения или отклонения в результате поправок путем
«реформ» будут подразумеваться новыми условиями
обновления поиска связанными с «обновлением».
Прежде чем перейти к обычаям Иудаизма мы поговорим
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о впечатлении, созданном впоследствии реформ и
обновлений. Можно сказать что, эти две традиционные
религиозные традиции вместе с современностью не
ограничивается только религиозной сферой, широко
использовались, охватывая и политическую, культурную
и экономическую сферу жизни. Особенно, когда речь
идет об Исламском мире возникает, проявляющую
способность адаптироваться в изменяющихся условиях
Ислама и в этом смысле являющейся наиболее важной
чертой исламской традиции «реконструкция», т.е. в
отличие от работы обновления и реформ возникает в
результате модернизации и в ответ на модернизацию.
Именно поэтому подготовили почву возникновение
конфликтов и глубоко социально–политического нару
шения понятый как своего рода принуждение, источник
которого находится за рубежом. По этой причине, оба
понятия, в особенности понятие «реформа» в исламском
мире является негативным фактором.
И в еврейских традициях самыми известными и
названными тем же именем движения обновлений,
возникшие в результате модернизации и принятые
в рамках процесса обновления, которые возникли
наличием еврейских движений восходят к периоду до
модернизации. И в еврейских традициях осуществ
лялись сопротивления движениям характера обновления
и процессов, появившихся в результате этого движения.
В современных еврейских традициях же процессы,
которые появились до модернизации в определенной
мере интегрировала в основные течения иудаизма
или находится в состоянии освоения в качестве само
стоятельной группы. Современные еврейские течения
обновления в глазах ортодоксальных евреев и, соот
ветственно, Несмотря на не получение легитимности
современного государства Израиль, и в некоторых
странах Западной Европы, особенно в Северной
Америке, новаторский иудаизм объявил себя самой
мощной сектой. По этой причине, отрицательный
смысл, загруженный на выражение «обновление», в
качестве формы движения и процесса обновления,
следует отметить не очень действительной.
Если рассмотреть в отдельности эти движения, то
можно говорить о Еврейских традициях, имеющих
4000 летнюю историю, вызванными сектантскими
подразделениями и наряду с различными процессами
обновления широкомасштабных реформ, о действиях,
которые еще продолжаются. Будучи первой фазой
иудаизма, в истории, так называемых детей Израиля
были пережиты две реформы. Первый из них, на
юге Королевство Иегуда, который царствовало в
течение 31 года, на севере, побежденное Ассирийцами
Королевство Израиля и ровно спустя век реформа
одного из его предшественников Короля Хизкиян,
начатое с целью централизации религии Израиля,
возвращения к монотеизму Товрата (620 г.). Наряду с
поисками утерянной книги Моисея «Книга законов»
начал бороться против существующей политеистической
системы и начал движение против монотеизма Товрат.
В связи с этим, сыны Исраеля в правлении Бога и
Моисея, согласно достигнутой договоренности в Сина
во имя Иудейского народа заключили новый завет с
Богом, очистил храм Сулеймана от статуй и язычников,
разрушил некоторые сооружения язычников вне храм и
запретил языческие формы поклонения, включающие
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в себя паган–политеистические элементы. Но это
движение не приобрел длительного эффекта и в скором
будущем не смог предотвратить падения царства. Даже
после смерти Иосии, во время правления его сына, в
той или иной степени отдалился от монотеистической
религии; и в скором времени Королевство Иегуда
был свергнут вавилонами, вся элита духовенства и
в первую очередь народ были сосланы в основную
часть еврейской общины в Вавилон. Вторая самая
важная реформа в истории сыновей Исраиля началась
наряду с переходом Вавилона под руководство персов,
с завершением полувекового вавилонского пленения
и с возвращением евреев в Палестину. С разрешения
властей Персии храм Соломона был перестроен первой
группой, вернувшейся в Палестину и дан в исполь
зование. Реформа была реализована религиоведом и
писателем из группы евреев Эзрой, вернувшимся в
Палестину и политическим лидером Нехемйа (444–
420 гг. до н.э.). В частности, с целью объединения
евреев вокруг законов Товрата реализовал лидерство
процесса активизации и стандартизации Товрата (Тора).
Эта вторая реформа в отличии от первой была успеш
ной. Наряду с этим переворотом еврейский народ и
религиозный центр храма Соломона, где был Тор,
а также сформированные вокруг правления рели
гиозных людей и лидеров был соединен с абсолютно
монотеистическим обществом [1, с. 211–221]. На самом
деле, эти попытки обеих реформ надо рассматривать
как индивидуальную деятельность с целью самовозвра
щения, которая ведет борьбу за преобразование
еврейской общины на монотеистическое общество.
В последующей истории Иудеев, начатой с античной
истории появились три серьезные движения обновления.
В отличие от двух предыдущих реформ этот второй
тип надо характеризовать как попытку правления ни
верхами, а низами, изложенная скорей в форме, чем
в самовозвращении. По этой причине, эти движения
появились в форме, создающей условия для серьезных
или альтернативных разделений или обновлений вместо
того, чтобы сделать крупномасштабные изменения
еврейской социальной структуры или религии. Первое
из этих движений возобновления называют движением
Гараилик. Гараилик игнорирует письменное и устное
понятие Товрата, соответствующую основному течению
Иудаизма Раббанизму и формированную Иудейскими
религиозными учеными интерпретированные традиции
(Талмуд). Вместо господства некоторых ученых, берет
в основу правление только письменного Товрата (Танах)
и этим качеством основывается на эгалитарное качество
характера движения. Гараилик, преобразованный в
краткий срок в секту, в глазах своих сторонников, не
было движением, возникшим позже. Напротив, пред
ставляет собой самую старую и подлинную Еврейскую
религию. На самом деле, в древности отвергающие
один из трех еврейских сект, которые существовали в
Палестине и устные традиции, принимающие только
надежность Письменной Торы (Танах) Садуклизом и
Гараиликом возникает параллельность. Если отнестись
к проблеме с этой стороны, то Гараилик представляет
с собой движение самовозвращения, начатое против
других процессов обновления. Вышеупомянутый про
цесс обновления, это движение интепретации косвенно
религии и Тора, развивающейся на основе традиций
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Раббани, установленный одним из самых активных
еврейских сект Фериситами, противниками садукитов
с целью передачи следующему поколению и защиты
религии от дегенерации окружающей среды, появив
шейся в конце эллинистического периода. Движение
фарисей, объединяющее в себе большинство писателей
и религиозных деятелей, представлял эгалитарные
взгляды против элитарного класса Еврейского аристо
кратического кластера. Другими словами, Гараилик
считает себя продолжателем садукистов, и считается
более консервативным движением по причине противо
стояния традициям и обновлениям Ферис–Раббани,
желающих изменения. Однако, по происхождению, в
древний период сформированное нерелигиозное движе
ние Гараилик, было принято как движение, начатое в
VIII в. до н.э. в Вавилоне идиш священнослужителем
Давидом Бен Аннаном, а что через некоторое время,
в форме бунта против движения Раббани [2, с. 196–
197]. Устная Тора Аннана и восстание, начатое против
авторитаризма Раббанитов, по существу в руководстве
сообщества конфликты между Аннаном и другими
религиозными лидерами остановились. Не смотря
на это, формирование движения в виде «Закона о
возвращении к Торе» за короткий срок как мощной
секты и продолжающей до настоящего времени, Аннан
при создании своей технологии ссылался на, созданные
в древние времена Тора–ориентированные концепции
и в то же время усиливалась идея поддержки людей,
обеспокоенных правлением Раббанитов. Тем не менее,
развитие движения формированного вокруг идеи Аннана
не как лидера идеалов Торы, а как знаменосца, наряду
с различными Еврейскими сектами, существующими в
средних веках, отмечается и влияние Ислама [2, с. 203–
204]. Раньше, по сравнению с Аннаном движение,
названное Аннанистическим в период своего развития
и изменения в IX веке, был назван Гараиликом. После
смерти идеи Аннана, были распространены в Палестине
бедным слоем населения в том числе женщинами
против правительства и элиты Идиш Вавилона и
пошел процесс «сообщества». Во время оккупации
крестоносцев Гудуса, спасенные от резни члены секты,
сбежав в Египет, Анатолию и Крымский полуостров
продолжали свое дальнейшее существование. Часть из
них впоследствии эмигрировала в Стамбул и Восточную
Европу. В идеях Торы понятия Гараи считаются
важными и сложной интерпретации и изложен в
буквальном смысле в отстраненной форме со стороны
определенного слоя населения и не принимается как
продукт вдохновения, другими словами, без преуве
личения, поднятый на судейский уровень, стиль
изложения Раббани. Вместо этого, наряду со всеми
различиями Гараи, оставаясь верным рациональной,
священной книге защищают концепцию общественного
обсуждения. Не смотря на то что, и по количеству, и по
репутации Гараи в современном мире меньше евреев,
в определенном периоде средних веков по сравнению
с евреями население Гараи было больше на 40% [3]. В
продвижении Торы и сохранении иврита как научного
языка, и в распространении иудаизма важную роль
сыграли ученые Гараи [2, с. 145].
Другой процесс обновления в истории идиша это дви
жение Хасидов, восставших против еврейской Раббани.
Это движение обновления, имеющие социально–психо
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логическую динамику в лице духовенства Раббани,
во имя иудаизма. Как уже упоминалось, на примере
Гараилика в мистическом, религиозном смысле идет
корнями в древний период. Наряду с этим развивается
и в современным мире как независимое движение и
относится к польско–иудейской общине и развивается
вокруг еврея Исраэль Бен Элиэзера по прозвищу Сем–
Тов. Это прозвище, означающее «Мастер хорошей
репутации» в Еврейских мистических традициях
использовалось для лиц, демонстрирующих некоторые
чудеса во имя святого Бога. Как религиозный энтузиазм,
харизматический религиозный лидер и как сильное
внутреннее обязательство течение, основанное на
чуждых элементах взяло свое название от слова
«хасид», означающее на иврите «религиозный» и
которыми пользуются между собой сторонники
Баал Шем–Това. В возникновении этого движения,
ставшего религиозным направление евреев в первую
очередь на юге России (современная Украина и
Польша, кроме Литвы), возникновение его среди
общин евреев, живших компактно далеко от научного
центра Раббани и распространенный за короткий срок
среди всех евреев Восточной Европы и известный как
стена раббанизма сыграли важную роль некоторые
социально–экономические и религиозные факторы.
И так, некоторые из этих еврейских общин жили в
политически и экономически сложных условиях под
давлением государства, в котором находятся, а иногда
даже были подвергнуты этнической чистке. Наряду
с этими проблемами, которые всегда присутствуют,
во второй половине ХVII века, с появлением
предполагаемого спасителя Христа Севинин Сабатая,
растущие ожидания избавления был завершен
изменением религии Севинина и впоследствии не
смог достичь желаемого в рамках неформальной
организованности евреев Раббани [4, с. 86]. Наиболее
важной особенностью движения, возникшего после
периода материально–духовного отчаяния религиозных
учений и мыслей, выдвинутых евреями Раббани,
принятие основой центров, ориентированных на рели
гиозные чувства и близость больше чем религиозную
административность, основывающую на религиозное
обучение и идеи иудаизма Раббани, и таким образом
был принят главным субъектом процесса и идеи
избавления иудаизма. В этой форме движение Хасидов
реализовал психо–мистическую функцию обновления
особенно в первый период формирования выдвинул
эгалитарную еврейскую идею, охватившую бедных
и неграмотных евреев. Самое новое реформаторское
движение в истории идиша – это движение обновления
современного идиша, возникшее в Германии в начале
XIX века, в результате выдвинутых требований свободы
и равноправного гражданства евреям соответственно
просветительского центра Западной Европы. Этот
процесс, формировался как и в предыдущих тенденциях
обновления выступало против иудаизма известного
как основное течение. Но было показано сходство с
Хасидством в ориентированной форме. Таким образом,
несмотря на различие представленных рецептов фор
мировалось Еврейское движение обновления, как и
Хасидство, в зависимости от существующего дело
вого цикла. Другими словами, практическая причина,
подготовившая возникновения этого движения, стала
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необходимость приведения в состояние привлекатель
ности иудаизм для евреев, обратившихся к омола
живанию религии с начало немецкими богатыми
еврейскими община и общества и отвечающих требо
ваниям современности. В этом направлении были
осуществлены обновления и некоторые коренные
изменения в теоретическом уровне немецкими бога
тыми еврейскими общинами, а затем учеными и
религиозными деятелями. По сути и форме, во главе
изменений в подобии синагога на церковь стоят
инновации в проведении религиозных церемоний с
участием не только мужчин, но и женщин, и детей, об
использовании понятного всем языка (вместо иврита,
немецкого), в укорачивании и регламентирование цере
моний с участием хора. Рассмотрев все эти примеры
по вопросам иудаизма и обновления можно сказать
наличие понятия возвращения к корням в фундаменте
традиционного движения евреев и как принято в
других религиях и традициях важной особенностью
привлечения внимания. В прошлом веке, привлекало
внимание преобразование в мягкую линию реформы,
направленную на традиции понятия радикальной
реформы классического смысла, последние из которых
проведены в 1999 году. Поэтому, в соответствии с
мнением классического еврейского обновления, в
связи с принципами рационализма, прогрессивности
и интеграции, имеющие акцент на доверие и этику,
миссию и универсальность, видевшие иудаизм как
религию спасения, в случае антисионистского подхода
и в последнюю очередь защищающие принципы раз
нообразия и устойчивости, считающие н не менее
важными элементы универсальности и национализма,
веры и ритуалов превратился в понятие поддер
живающее Сионизм. Особенно как мы уже видели на
примере американской еврейской реформы принципы
покинутые одним поколением под воздействием
измененных условий и новых требований, заново
принято последующим поколением [5, с. 24]. По той
же причине, особенно принятые принципы изменения
современными американскими реформами иудаизма,
вместо взглядов либеральных еврейских индивидов
Европы осуществляется на прагматической основе.
В свете этих выводов, распространение иудаизма
как не религии и параллельно в мировой истории и
политике с самого начала имеет высокое положение
не смотря на физические и моральные угрозы по–
прежнему способность самосохранения можно связать
с этим. Может быть иудаизм, как религия и община
своим существованием как религия и община обязана
с одной стороны Православной, с другой стороны
инновационному течению.
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Реформаторські тенденції в світових релігіях
Розглядаються деякі питання, пов’язані з роллю релігії в регулюванні і
управлінні в житті суспільства. Відзначається, що, традиції врегулювання
міжверовіальних відносин починаючи, з політеїстичних, завжди були
актуалізовані в суспільних відносинах, і це супроводжувалося в діяльності всіх
світових релігій. Також, зазначається, що в цьому питанні необхідно врахувати
погляди вчених, що належать до різних світових конфесій.
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Українська протестантська
політична теологія
Аналізуються особливості протестантського варіанту української
політичної теології. Доведено, що українська протестантська політична
теологія спирається на ключові ідеї сучасного біблійного богослов’я. Згідно із
цією теологією Христос критикує політику панування та бунту, пропонуючи
соціальну політику моральної діяльності по оздоровленню суспільства шляхом
оновлення солідарності, справедливості, любові. Замість підтримки влади чи
опозиції, церква має теоретично і практично довести можливість соціального
життя згідно із вищими цінностями. Суспільство потребує трансцендентного
ідеалу, з висоти якого можливим є критичний аналіз наявного соціально–
політичного устрою. У своїй практиці церква повинна являти нову соціальну
дійсність, яка виступає як «справжня» по відношенню до «ілюзорної» дійсності
соціуму. Політична теологія є реалізацією пророчою функції церкви, оскільки
показує, якою має бути соціум в есхатологічній перспективі, щоб відповідати
гідності людини та задуму Бога про людство.
Ключові слова: політична теологія, сучасна теологія, протестантизм,
соціальне вчення церкви, солідарність, справедливість.

Українська політична теологія активно розвивається
у зв’язку із осмисленням подій євромайдану і наступної
кризи на Сході України. До цих подій існувала певна
обережність щодо систематичного вживання самого
поняття «політична теологія». І навіть після майдану
деякі українські теологи пропонували обмежитися
терміном «публічна теологія». Також до революції
гідності та війни популярними були спроби ототожнити
політичну теологію із соціальним вченням церкви.
Бурхливі революційні та військові події породили
розуміння, що соціальне церковне вчення та його
застосування все ж таки є відмінними від більш
вільної богословської рефлексії. Стало очевидним,
що українська політична теологія є самостійною
частиною богословського дискурсу, сама методологія
якої є радикально відмінною від доктринального
способу побудови соціального вчення церкви. А
саме, методологічно політична теологія виявилася
найближчою до сучасної біблеїстики з її увагою до
наративу звільнення [1], проблематики уяви майбутнього
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як альтернативи до пануючих ідеологій [2], дискусіями
про політичне значення діяльності Ісуса [3]. Особливо
активно становлення політичної теології відбувалося у
протестантському інтелектуальному середовищі. Цікаво,
що при цьому богослови фактично переосмислили
власну роль щодо соціально–політичної практики. До
подій євромайдану та війни богослови очікували на
те, що запитання соціально–політичного характеру
знайдуть вичерпні відповіді у соціальному вченні.
Вимоги до церковного керівництва щодо необхідності
формування такого вчення були постійним мотивом
виступів богословів [4]. Під час революції та війни
викристалізувалося розуміння самостійного значення
богословської рефлексії у області політичної теології. А
саме, відбулося усвідомлення того, що теологи можуть
бути сучасними пророками як для релігійних кіл, так і
для суспільства в цілому.
Завданням нашої статті є системний релігієзнавчий
аналіз української протестантської політичної теології з
особливою увагою до її основних концепцій, дискусій та
перспектив розвитку.
Провідним теоретиком української протестантської
політичної теології став Федір Райчинець. Близький
до церковного керівництва, цей богослов має певну
свободу висловлювань та отримав гарну західну
освіту. Його проект політичної теології надихається
прикладом католицької соціальної думки, але в основ
ному орієнтується на актуалізацію тієї «аполітичної
політики», яка є частиною біблійного світогляду.
На думку Ф. Райчинця, політична теологія можлива
у випадку, якщо політична теорія та практика
легітимізовані засновником християнства. Звернення
до Ісуса як взірця стало особливо актуальним у
зв’язку з обставинами сучасної української кризи, яка
змусила церкви перетлумачувати власні уявлення по
важливим питанням соціального порядку денного.
«Цікаво було також спостерігати, як раніше заявлена
пацифістська позиція і риторика окремих євангельських
церков (особливо, коли мова йшла про військові
дії в іншій частині світу, в інших країнах і коли ми
закликали інших до мирного вирішення їх ситуацій)
почала поступово змінюватися на більш войовничу /
мілітаристську риторику по відношенню до подій, що
відбуваються в країні. Виявилося, що бути пацифістом
чи симпатизувати позиції пацифістів в мирний час – це
одне, а за часів військових дій – зовсім інше» [5, с. 6].
Радикальність трансформацій соціально–політичного
світогляду у тому, що зміни стосуються положень, які
вважалися у радянські часи непорушними. Ф. Райчинець
робить загальний висновок: «Реальність змусила
переосмислити значну кількість теоретичних тверджень
і вірувань. Все це кинуло істотний виклик раніше
задекларованим правильним засадам в мирний час і
виявило їх неспроможність і відсутність життєстійкості
під час соціальних і політичних хвилювань. Процес
переосмислення і відмови від колишніх позицій, викли
каний політичними обставинами, виявився неприємним і
хворобливим» [5, с. 6–7]. Переосмислення фунда
ментальних принципів соціально–політичної моралі,
особливо пацифізму, примусило богословів наново
задуматися над роллю церкви у визначенні віровчення
та моралі. Надії, на те, що із Біблії можна вивести
однозначні відповіді на усі питання, давно визнані
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помилковими. Спільнота віри визначає бачення біблій
них положень. Осмислення біблійних принципів є
динамічним. «Все це ще раз нагадало церкви про те, що
вона є «герменевтичною громадою віри», яка повинна
розглядати і розуміти свою місію як продовження місії
Ісуса Христа в світі через участь / залученість в життя
суспільства, держави і країни. А це участь і залученість
примушують церкву критично переосмислити і по–
новому інтерпретувати свою участь в світі в світлі
виникли реалій, а також по–новому співвіднести і
співміряти своє життя і місію в суспільстві з вченням
її Господа Ісуса Христа і Його апостолів і задатися
питанням: чому навчав Ісус і як Він Себе вів в подобних
ситуаціях? Наявні соціальні і політичні потрясіння
кинули серйозний виклик церкві, і, будучи частиною
суспільства, вона разом з суспільством відчула свою
вразливість і тендітність» [5, с. 7]. Ситуація примушує
церкви перш за все визначитися із загальною
проблемою: чи легітимізує приклад Христа і ранньої
церкви активну політичну позицію. Чи, навпаки, норма
тивною є аполітичність.
Сучасна біблеїстика доводить, що Христос не був
революціонером, не боровся проти влади і порядку.
Разом із тим, не можна говорити і про аполітичність
Ісуса. Нерозривність політики та релігії у контексті
Іудеї I століття більш, ніж очевидна для сучасних
дослідників. Ф. Райчинець аналізує відповіді Христа
на питання, які мають політичний сенс – про податки,
владу, тощо. При цьому виявлено, що Христос уникає
прямої відповіді, пропонуючи не вибирати із наявних
політичних (і навіть аполітичних) альтернатив. Сенс
висловлювань Ісуса такий, що необхідним стає
пошук кращих альтернатив, які були б частиною
«аполітичної політики», суть якої у пропозиції діяти
згідно із вищими принципами. «Це особливо важливо
пам’ятати і нагадувати собі за часів політичної
напруги, протистоянь і конфліктів: що завдання церкви
полягає не в тому, щоб пропонувати людині політичні
відповіді на конкретні політичні виклики, а в здатності
і сміливості втілити принципи Царства Божого,
будучи складовою частиною суспільства і держави.
Не давати простих або спрощених відповідей людині,
а спантеличити його хорошим питанням, відповідь на
який може стати рішенням в його / її життя і згодом
привести до спасіння. Аполітична політика Ісуса
полягала в тому, що при відсутності політичної місії
Він втілив в Собі альтернативу політиці світу і таким
чином став суттєвою загрозою для неї. Політична
аполітичність церкви полягає не в її залученості в
політичні протистояння, революційні події, в підтримку
тієї чи іншої політичної сили або ідеології, тих чи інших
національних, патріотичних або культурних гасел,
а, скоріше, в її існуванні як політичної альтернативи
і в її мужність в світі політики проголошувати і,
найголовніше, втілювати принципи і цінності Царства
Божого» [5, с. 23]. Таким чином, Христос та церква
пропонують християнам бути політично активними, але
бути поза політичним порядком денним, пропонуючи
нові альтернативи, породжені намагання втілити
вищі цінності. Але рівнем цінностей протистояння із
політичною владою не обмежується, оскільки Христос
пропонує згадати про власну Трансцендентного. «На
тлі всіх царів, панів і вельмож Ісус невпинно нагадував
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про Бога як істинному Царя – Царя царів. Ісус не
спрощував картину політичного світу, але Він і не
змішував її. Він чітко розмежовував царство миру і
Царство Боже. Ісус не закликав до бунту / повстання
проти кесаря, але слід зазначити, що і не закликав до
підпорядкування кесарю, а до підпорядкування Богу.
Легітимність кесаря мала місце до тих пір, поки він не
займав місце Бога і поки вимагав свого, а не Божого»
[5, с. 22]. Слід додати, що Христос не пропонував
жодної теократії типу середньовічного ієрархічного
суспільства. Тому мова йде лише про «владу Бога» як
пропозицію певних морально–політичних принципів,
які, однак, не зумовлюють жодного конкретного
політичного проекту. Мова йде про те, що політична
теологія виступає не як продовження моральної теорії
класичного типу із певними законами та імперативними
повеліннями. Політична теологія пропонує у якості
норми лише цінності, спосіб життя та особисті чесноти.
А конкретна політична поведінка, яка була б побудована
на такому фундаменті, залишається на повну свободу
вибору самих віруючих. Це пов’язано із загальним
розчаруванням теологів у моральній казуїстиці, яка б
передбачала правила для кожної можливої ситуації у
житті, та у моральній деонтології, яка б систематизувала
універсальні вимоги, виведені із Біблії чи досвіду
життя громад вірних. Мораль, у тому числі – політична,
особливо у часи постмодерну, можлива лише як
реалізація чеснот, перш за все – любові. Українські
богослови розуміють, що зміна парадигм у моральній
теології не може не приводити до переформатування
політичної теології. Перехід від «моралі обов’язку» до
«моралі чеснот та цінностей» вважається доконаним
фактом після робіт Е. Макінтаєра та Н. Т. Райта.
Особливо популярною є книга останнього «Бог є. Що
далі?». Н. Т. Райт доводить, що моральна поведінка, у
тому числі у соціально–політичному вимірі, повинна
бути для віруючих реалізацією їх особистих навичок
діяти доброчесно.
Християни мають демонструвати альтернативну
до логіки світу модель поведінки, спираючись у
протистоянні релятивізму не на силу зобов’язуючих
приписів та інституцій, що їх нав’язують, а на особисті
чесноти. При цьому церква як спільнота, що намагається
жити «іншим» життям, служить для справи критичного
засудження існуючого політичного порядку [5, с. 22–
23]. Ця думка є специфічно протестантською ідеєю,
джерела якої знаходимо у політичній теології Лютера
і соціальній етиці Р. Нібура. Зокрема, слід звернути
увагу на думку Нібура про те, що норми Нагірної
проповіді неможливо виконати у житті християн і
суспільства, і що церкви мають виходити з позицій
«християнського реалізму» (наприклад, благословляючи
на справедливі війни не дивлячись на пацифізм Ісуса).
Питання про призначення радикально ідеалістичних
заповідей Нагірної проповіді Нібур вирішує наступним
чином: ці заповіді дані для того, щоб кожен віруючий
усвідомлював наскільки він далекий від моральної
норми, встановленої Богом. Наслідком цього має бути
не радикальна зміна поведінки, а глибоке усвідомлення
власної гріховності, розкаяння та гостре відчуття
потреби у допомозі благодаті для звернення будь–якої
доброї дії. На думку сучасного покоління богословів,
ідеалістична поведінка християн є вимогою Бога до
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них, метою при цьому є існування церкви як особливого
типу відносин, сама наявність яких слугує для
засудження звичайної поведінки у соціумі, для можливої
трансформації суспільної свідомості у напрямку
прийняття вищих ідеалів як таких, що мали б бути
реалізованими.
Р. Тацюн здійснює спробу виявити якою саме
повинна б бути модель церковно–державних відносин,
створена на основі політичної теології Ф. Райчинця.
При цьому він намагається уточнити загальні
положення цієї політичної теології, спираючись на
тексти апостолів Петра і Павла. Нове прочитання
знаменитих текстів цих двох очільників давньої церкви
покликане деконструювати примітивні уявлення про
значення таких висловлювань як то «всяка влада від
Бога» і «для того і носить начальник меч, щоб карати
зло». Р. Тацюн намагається довести, що такого роду
слова Писання не означають повної передачі світського
суверенітету політичній владі та вимагають підтримки
церквою будь–якого соціально–політичного устрою. «У
питанні біблійної перспективи на церковно–державні
відносини ми обмежимося двома уривками: Рим. 13:
1–7 і 1 Пет. 2: 11–17, намагаючись осмислити їх не
тільки окремо, але і в порівнянні. Природно, може
виникнути питання: чому саме Павло і Петро? Так
склалося, що обидва тексти є одними з ключових
у формуванні догмату про церковно–державних
відносинах в євангельській традиції. Більш того,
спільність історичного контексту уривків на тлі однієї
і тієї ж влади, яка може бути більш–менш гарною, в
порівнянні відкривають значення і суть один одного.
Тому стаття спрямована на переосмислення і можливу
реконструкцію біблійного образу державної влади та
визначення принципових орієнтирів побудови церковно–
державних відносин для сучасної Євангельської Церкви,
роблячи спробу контекстуального прочитання уривків
Рим. 13: 1–7 і 1 Пет. 2: 11–17» [6, c. 45]. Р. Тацюн
звертає увагу на подібність між Римською імперією та
сучасним глобалізованим світом. А саме, ідеологічною
основою для панування Риму було гарантування миру
і порядку, забезпечення прав особистості [6, c. 45–
46]. Разом із тим, римський порядок був таким, що
кидав виклик християнському монотеїзмові та моралі.
Р. Тацюн намагається показати, що питання лояльності
щодо влади обговорювалися апостолами у складному
контексті, подібному до викликів постмодерністичної
культури, що теж не сприймає трансцендентний вимір
життя як існуючий та зобов’язуючий. «Однак шлях
досягнення миру носив мілітарне і гегемоністичне
забарвлення. Світ як свобода від конфлікту в результаті
досягнення згоди між рівними знайшов значення
беззастережного підпорядкування завойовника. Це
був, образно висловлюючись, «світ в одні ворота».
Неприйняття умов Риму насильно придушувалося.
Тому апостоли і громади зіткнулися з владою, яка,
з одного боку, підтримувала громадський порядок,
мир, релігійну толерантність, знімала територіальні,
мовні та культурні кордони, що передбачало успішну
реалізацію ранньохристиянської місії. З іншого боку,
формувала колонізаторської присутність, насадження
гнітючої політико–економічної системи (економічна і
фізична експлуатація окупованих земель і її жителів
(податки)), насадження морально–етичних цінностей,
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релігійного плюралізму, беззастережне підпорядкування
і поклоніння, як богу, кесарю. Тому судження апостолів
щодо розуміння і взаємин з владою слід мислити в
контексті складної дилеми: як залишатися політично
вірними Богу в умовах політичною зрадою Богу влади?
Залишатися частиною суспільства і жити біблійними
цінностями в антибіблійному, якщо не відкрито, то
підспудно антихристиянському соціально–політичному
оточенні і законах?» [6, c. 46]. Таким чином, Р. Тацюн
намагається відірвати прочитання настанов апостолів
Павла і Петра від контексту, в якому церква підкоряється
владі «християнської» чи хоча б «постхристиянської»
держави. Повернення до первісного контексту послань
покликане показати, що мова йшла про ставлення
християн до антихристиянської держави, відносини з
якою мали характер світоглядного конфлікту. На думку
Р. Тацюна настанови про лояльність у апостола Павла,
висловлені у 13 главі послання до Римлян слід розуміти
як частину загальних роздумів про ставлення до світу,
що розпочинається 12 главою. Загальний принцип,
закладений на початку роздумів – це обов’язок християн
не формуватися згідно із цим віком, але преображатися
розумом, щоб бути гідними предстояти перед Богом
(Рим. 12:1–2). Розуміння світоглядної суперечності
між римською імперією та ранньою християнською
церквою не повинно вести, згідно із апостолом, до теорії
духовної війни, у якій, здавалося б, проти ворога, що
уособлює зло, легітимними є усі засоби боротьби. Але,
навпаки, загальним моральним принципом для побудови
вірних відносин церкви та ворожого їй світу стає
настанова Євангелія «перемагайте зло добром» [6, c. 47].
Така стратегія повинна сприяти миру в самій спільноті
та нормалізації відносин церкви із світським оточенням
[Там само].
Конкретні принципи відносин церкви та держави,
які пропонує апостол Павло, Р. Тацюн тлумачить
наступним чином. Теза «Існуюча влада встановлена
від Бога» (Рим. 13:1) не стільки санкціонує наявний
суспільно–політичний порядок, скільки нагадує про
панування Бога над світом та історією. «Висловлювання
апостола не метафізичне, швидше моральне, несе в
собі амбівалентність. З одного боку, воно вказує на
джерело державної влади. З іншого боку, на те, кому
вона належить / підзвітна. Тому її встановлення Богом
вказує не тільки на її незалежність і всевладдя, але і
на її приналежність і обмеження» [6, c. 48]. Р. Тацюн
слідує за Ф. Райчинцем, коли намагається віднайти
у апостола Павла думку, що християнам належить
орієнтуватися не на владу чи опозицію, навіть якщо
остання релігійно заангажована, а вибирати третій
шлях – визнання пріоритету влади Бога [Там само].
«Будучи іудеєм, Павло пропонує громаді багато в чому
іудейське світогляд щодо влади, виключаючи можливість
розглядати римську владу в категоріях «ворог» або
«союзник», бути «за» або «проти» неї. Павло, скоріше,
пропонує займати третю сторону, сторону Бога, мотиви
якої тягнуться ще з періоду Царств (1Цар. 8: 4–7).
Дозволяючи народу мати людську владу, Бог санкціонує
нову форму взаємодії, займаючи третю сторону у
відносинах народу і влади – суддівську, до чого Павло
спонукає і громаду. Бути Божим пророком, що нагадує
владі про її витоку і відповідальності, а народу – про
покірність їй» [Там само]. Оскільки Бог є вищим
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суддею, то до цієї інстанції може апелювати народ у
випадку несправедливих дій з боку імператора. Разом
із тим, народ не отримує влади на революцію у випадку
тиранії, оскільки має підкорятися владі, навіть якщо
вона порушує усі можливі норми морального закону
[Там само]. На думку Р. Тацюра апостол Павло, по–
перше, надає народу можливість критично судити про
дії влади, по–друге, відкриває можливість пережити
соціальну несправедливість як участь у стражданнях
Христа. «Це альтернатива римської концепції миру
(«миру через перемогу»), або вірі в послідовність
«божественне провидіння – війна – перемога – мир».
Павло закликає громаду культивувати бачення і
цінності Царства Христового: досягнення «миру через
справедливість», або віру в послідовність «Божий
заповіт – ненасильство – справедливість – мир». Павло
намагається об’єднати богослов’я Хреста з покорою
владі. Він закликає до «революційної покірності», або
«політиці Ісуса». Бути готовими пройти шлях Христа,
на що апостол вказує на самому початку розділу
Рим. 12: 1–2. Бути покірними громадянами – це не
просто найбільш підходящий спосіб уникнути агресії
з боку імперії, але місіонерська стратегія, що дозволяє
засвідчити про цінності Євангелія» [Там само]. На
думку Р. Танцюна, загальна нонконформістська позиція
християн не повинна вести до насилля, посягання на
владу, що має держава. Остання має служити Божим
задумам, і лише Бог є суддею стосовно влади [6, c. 49].
Усвідомлення, що антихристиянський суспільний
порядок вже засуджено Богом, не заважає апостолу
пропонувати християнам підкорятися владі у творенні
спільного добра [6, c. 49–50]. Джерело покірності владі
апостол Павло, на думку Р. Тацюна, бачить у любові
до всіх, навіть до ворогів, оскільки саме любов – це
те, що потрібно обов’язково віддавати кожному [6,
c. 50]. Таким чином, конкретні висновки українського
богослова, які можна зробити із аналізу текстів апостола
Павла, все–таки скоріше вказують на примирення із
соціальним порядком, навіть при нонконформістській
критичній позиції щодо нього.
Аналогічно і заклики апостола Петра до покірності
влади розглянуті у загальному контексті, який на думку
Р. Тацюна є наступним. «Тему «церква і держава» Петро
поміщає в контекст трьох соціально–богословських
ідей: 1. Християни – «прибульці і мандрівники» в цьому
світі (2:11; 2). Необхідно шанобливо ставиться до норм,
прийнятих у суспільстві (2: 13–14, 18–20; 3: 1–7; 3).
Прикладом і архетипом теперішнього та майбутнього
соціального життя християн і їх долі в цілому є
Христос (2: 21–25)» [Там само]. На думку українського
богослова, апостол Петро вказує на необхідність
взаємної поваги представників влади та рядових
громадян. Отже, крім павлової ідеї про розподілення
функцій та відповідальності між Богом, владою та
вірними, постулюється павлова ідея про солідарність
як трансформуючу силу для суспільних відносин. Дії
християн, що демонструють соціальну солідарність,
покликані являти есхатологічний характер спільноти
не менше, ніж покірність та страждання. «Однак,
закликаючи до поваги норм, прийнятих в суспільстві
і базуються на принципі «чільний – підлеглий» (раб
завжди раб, начальник завжди начальник), починаючи
з 2:13 Петро закликає до взаємності в покірності.
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Коли соціальні взаємини осмислюються не тільки
в категоріях «чільний – підлеглий», а й в категоріях
«взаємна повага», «відповідальність» і «служіння» один
одному. Петро закликає жити в дусі рівності і свободи,
самосвідомістю
есхатологічного
народу
Божого.
Громада стала частиною ізраїльського минулого. Ряд
привілеїв, колись даних Ізраїлю, тепер належить і їй.
Вона стала частиною історії результату через нове
народження, прийнявши на себе мету і долю Ізраїлю,
що реалізувалася в слові і дії Христа. Ймовірно, така
самосвідомість втягнула громаду в конфлікт (2:12;
4: 4, 12), в якому вона не була провокатором, проте
якого не могла уникнути» [6, c. 51–52]. Являючи нову
соціальність у церковному середовищі, християн
зможуть впливати на загальний соціальний контекст,
поступово реформуючи суспільство. «Петро пропонує
не пряме революційне втручання в соціально–політичні
інститути, що неминуче веде до насильства, але
довгострокову перспективу подолання політичної,
економічної, сімейної несправедливості наслідуванням
Христа» [6, c. 54]. Такий соціальний реформізм не
передбачає згоди на будь–які дії влади, але свідому
діяльність по розбудові іншої соціальності, яка б
кінець–кінцем перемогла б наявний соціальний порядок.
Рисами, які мають привернути симпатії суспільства,
мали бути не лише солідарність та любов всередині
церковних громад, але і більша свобода [6, c. 54–55].
Підсумовуючи наше дослідження української протес
тантської політичної теології, можемо сказати, що вона
не спрямована на соціальну критику, боротьбу за владу,
вплив на суспільство. Ідеалом такої політичної теології є
представлення для суспільства есхатологічної реальності
царства Божого як альтернативи стратегіям панування і
насилля.
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Ukrainian Protestant political theology
The article analyzes the features of the Protestant variant of Ukrainian political
theology. It is proved that Ukrainian Protestant political theology is based on the key
ideas of modern biblical theology. According to this theology, Christ criticizes the
policy of domination and rebellion, offering a social policy of moral activity to improve
society through the renewal of solidarity, justice, and love. Instead of supporting the
government or the opposition, the church must theoretically and practically prove the
possibility of social life according to higher values. Society needs a transcendental
ideal, the height of which is a critical analysis of the existing socio–political system. In
practice, the church must represent a new social reality that acts as «true» in relation
to the «illusory» reality of society. Political theology is the realization of the prophetic
function of the church, since it shows what the society should be in the eschatological
perspective in order to meet the dignity of man and God’s plan of humanity.
Keywords: political theology, modern theology, Protestantism, social doctrine of
the church, solidarity, justice.
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Світоглядно-філософські основи науки
і проблема демаркації
Розгляд параметрів наукової картини світу був би не повний без аналізу
її філософських основ. Ця тематика належить до такої предметної галузі,
як філософія науки – філософського напрямку, який обирає своєю основною
проблематикою науку як епістемологічний і соціокультурний феномен.
Як напрямок філософія науки представлена оригінальними концепціями,
які пропонують різні моделі розвитку науки та епістемології. Вона зосереджена
на виявленні ролі і значимості науки, характеристик когнітивної, теоретичної
діяльності.
Ключові слова: світоглядно-філософські основи науки, проблема
демаркації, епістемологічний, соціокультурний феномен.

Філософія науки вивчає будову наукового знання,
закономірності його розвитку, методи наукового дослі
дження.
В літературі виділяється загальна філософія науки
і філософія науки спеціальна [1, c. 264].
Філософія науки загальна – дисципліна, що репре
зентує в узагальненому вигляді становище філософії
базових наук. з приводу статусу загальної філософії
науки немає згоди: не цілком ясно, чи є вона в
основному номінальною або ж концептуальною дисцип
ліною, чи представляє вона дані філософії окремих наук
в лаконічних мовних скороченнях або ж вона виробляє
свої, актуальні для всіх концепти. На наш погляд,
друга точка зору знаходить менше підтвердження, ніж
перша. Як правило, від імені загальної філософії науки
повідомляють досить банальні положення і лише їх
конкретизація на базі матеріалу філософії окремих наук
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додає їм життєву загостреність. Можна, наприклад,
міркувати про аксіоматичний метод взагалі, але лише
при зверненні до логіки і математики він набуває
актуальності. Від імені загальної філософії наук часто
виступають філософи, малокомпетентні в галузі наук.
При цьому за філософію науки видаються метафізичні
за своєю суттю положення.
Найважливіше завдання загальної філософії науки
полягає у вивченні на метарівні міждисплінарних зв’язків.
Спеціальна філософія науки – сукупність дисциплін,
кожна з яких є філософією тієї чи іншої конкретної
науки, наприклад, філософія математики, філософія
біології, філософія фізики, філософія економіки і т.д. [1].
Крім філософії науки, формувалися також філософія
історії, філософія культури, філософія техніки –
значно розширювалася філософська проблематика,
що було відповіддю на потреби у нових філософськосвітоглядних знаннях.
У спеціальній літературі становлення філософії
науки розмежовується на етапи залежно від домінуючої
у відповідний період проблематики загальної спрямо
ваності досліджень.
Як особлива галузь філософських досліджень,
філософія науки сформувалася в ХІХ ст. в роботах
англійського філософа і історика науки В. Уевелла,
його співвітчизника Дж. С. Мілля, родоначальника
позитивізму О. Конта і ряду інших філософів і учених.
Звичайно, і до цього філософи немало міркували про
науку, але робилося це в рамках загальних уявлень про
природу людського мислення, одним з вищих проявів
якого оголошувалося наукове пізнання.
Певні міркування про засоби людської діяльності
знаходимо вже у Платона й Аристотеля. В епоху
Відродження спостерігаються перші прояви взаємодії
між наукою і технікою.
Напередодні Нового часу (ХVІ – ХVІІ ст.) типовим
був поділ усіх знань, мистецтв та вмінь на два розділи:
artes mechanical (механічні мистецтва) та artes liberalis
(вільні мистецтва).
Суттєвий внесок у розроблення філософії науки
зробили Е. Дюркгейм, М. Вебер, А. Бергсон, Ж. Еллюль,
німецькі філософи Е. Кассірер, М. Гайдеггер, Ф. Рапп,
Г. Рополь, американські філософи та соціологи Д. Белл,
Р. Айріс, А. Тоффлер, Х. Сколімовськи, Р. Мертон,
англієць Дж. Бернал та ін., а також такі філософські
течії, як неокантіанство, позитивізм та наукознавство.
Термін «філософія науки» вперше з’явився в роботі
Е. Дюрінга «Логіка і філософія науки» (Лейпціг, 1878).
Намір Е. Дюрінга побудувати філософію науки як
«не лише перетворення, але і істотне розширення
сфери логіки» не було ним реалізований, проте дана
термінологічна новація виявилася своєчасною.
Проблематика філософії науки (структура і розвиток
наукового знання) сходить до Платона і Аристотеля.
З формуванням науки Нового часу філософія науки
в єдності з теорією пізнання стає важливою галуззю
філософського дослідження в роботах Ф. Бекона,
Декарта, Лейбніца, д’Аламбера, Дідро, Канта, Фіхте,
Гегеля, пізніше – Б. Больцано, який ще обмежується
терміном «науковчення». Стан і значення сучасної філо
софії науки визначається місцем науки в суспільстві,
у світогляді, а також набором її внутрішніх, історично
сформованих понять і проблем. У ХХ ст. філософія
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науки виступає також як один з найбільш технічно
складних розділів професійної філософії, що викорис
товує результати логіки, психології, соціології і історії
науки, що є по суті міждисциплінарним дослідженням.
У такій якості вона оформилася у першій половині
ХХ ст. Але як філософський напрям вона склалася
століттям раніше і була орієнтована на аналіз передовсім
когнітивних або епістемологічних вимірів науки. Тут
філософія науки виступає як сукупність філософських
течій і шкіл, що утворюють філософський напрям, який
сформувався в ході поетапного розвитку і відрізняється
внутрішнім різноманіттям (позитивізм, неопозитивізм
і постпозитивізм, деякі течії в неокантіанстві, неора
ціоналізмі, критичний раціоналізм). В той же час
філософія науки продовжує існувати в рамках таких
філософських вчень, в яких аналіз науки не є головним
завданням (марксизм, феноменологія, екзистенціалізм,
неотомізм). У першому випадку проблематика філософії
науки практично вичерпує зміст філософських
концепцій, в другому – аналіз науки вбудований в
загальніші філософські контексти і детермінований
ними. Проте в цілому тематика філософії науки, її
концептуальний апарат і основні проблеми визначаються
перш за все в рамках філософії науки як особливого
філософського напряму і лише завдяки йому потрап
ляють у фокус уваги інших філософських шкіл і течій.
Як філософська дисципліна філософія науки поряд
з філософією історії, логікою, методологією, культу
рологією виникла як необхідність осмислити соціо
культурні функції науки в умовах НТР. Ця молода
дисципліна заявила про себе тільки у другій половині
ХХ ст.
Предметом філософії науки є загальні закономірності
і тенденції наукового пізнання, як особливої діяльності
по творенню нових наукових знань, взятих у їх
історичному розвитку і розглядуваних у історично
змінному соціокультурному контексті.
Торкаючись основних напрямків філософії науки,
слід зазначити, що її попередницею є гносеологія ХVІІ –
ХVІІІ ст., в центрі якої було осмислення суті наукового
знання і методів його одержання. Гносеологічні питання
були центральною темою класичного етапу філософії
Нового часу – від Рене Декарта і Джона Локка до
Іммануїла Канта. Як окремий напрямок філософія
науки сформувалася у ХІХ ст. У її розвитку виділяють
декілька етапів.
Позитивізм. Позитивізм у своєму розвитку прохо
дить ряд стадій – перший позитивізм, другий позитивізм
(емпіріокритицизм) і третій позитивізм (логічний пози
тивізм, неопозитивізм). Загальна їх риса – емпіризм,
який виходить від Ф. Бекона, та неприйняття мета
фізики, під якою позитивісти розуміють класичну
філософію Нового часу – від Декарта до Гегеля).
Крім того, для позитивізму характерний однобічний
аналіз науки: вважається, що наука суттєво впливає
на культуру людства, в той час, як сама вона
підпорядкована тільки своїм внутрішнім законам і не
піддається впливові соціальних, історичних, естетичних,
релігійних та інших чинників.
Постпозитивізм. Постпозитивізм – збірна назва
багатьох різних концепцій, у чомусь близьких, а в
чомусь протилежних. Всі вони виникли як спроби
покращити позитивізм.
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Критичний раціоналізм К. Поппера. Замість
процедури верифікації, яка займає центральне місце
в концепції логічних позитивістів, Карл Поппер увів
процедуру фальсифікації.
Концепція дослідницьких програм І. Лакатоса.
Сам Лакатос (учень Поппера), називав свою концеп
цію «удосконаленим фальсифікаціонізмом». Він увів
поняття дослідницької програми, що дозволило більш
реалістично описати історію науки. За Поппером, при
появі фальсифікуючого прикладу теорія повинна бути
відкинута. У концепції ж Лакатоса розглядається не
окрема теорія, а їх група – «дослідницька програма» –
яка складається з жорсткого незмінного ядра і захисного
пояса додаткових гіпотез. При появі фальсифікуючого
факту ядро зберігається, а захисний пояс змінюється.
Концепція історичної динаміки науки Т. Куна.
Томас Кун увів у філософію науки такі поняття, як
наукова парадигма, наукове співтовариство, нормальна
наука і наукова революція. За Куном, розвиток науки
відбувається стрибками.
«Анархістська епістемологія» Пола Фейєрабенда.
Основний принцип Пола Фейєрабенда – «anything goes»
(все дозволено).
На думку В. А. Канке, філософія науки – це мета
наука, предметом якої є критика, проблематизація
і тематизація базових наук [1, c. 263]. Філософія
певної науки відбулася лише в тому випадку, якщо
відповідні метанаукові міркування утворюють зв’язну
сукупність положень, деяке ціле, що інститутіалізоване
науковим співтовариством. Пояснимо ситуацію деякими
прикладами. За часів Ньютона фізика була, але не було
філософії фізики, яка склалася лише на початку ХХ ст.
За часів А. Сміта була економіка, але філософія еконо
міки з’явилася лише в кінці ХІХ ст. завдяки, зокрема,
роботам Дж. М. Кейнса. Вік будь-якої базової науки,
від математики до юриспруденції, завжди більше віку
відповідної філософської науки. Деколи представники
базових наук відносяться до філософів неприхильно.
Їм здається, що всі труднощі базових наук можуть
бути сповна успішно здолані без виходу за їх межі. Ця
думка не відповідає дійсному стану справ. До того ж
слід враховувати, що навіть геніально обдаровані учені
раз у раз здійснюють зовсім не малоістотні філософські
помилки. А. Енштейн, наприклад, побудував модель
статичного Всесвіту. А чому саме статичною? У самому
його виборі містилася філософська помилка.
Філософія науки виконує важливе нормативнокритичне завдання – привести науково-пізнавальну
діяльність у відповідність з деяким методологічним
ідеалом [2, c. 218]. Передумовами висунення цього
завдання на перший план з’явилося різке зростання
соціальної значущості наукової праці, професіоналізація
наукової діяльності, становлення її дисциплінарної
структури в ХІХ ст. На першому етапі розвитку
філософії науки у фокусі її уваги виявилася головним
чином проблематика, пов’язана з дослідженням психо
логічних і індуктивно-логічних процедур емпіричного
пізнання. Зміст другого етапу еволюції філософії науки
(1900-1920) визначався в основному осмисленням
революційних процесів, що відбувалися в підставах
науки на рубежі ХІХ–ХХ століть Центральними фігу
рами даного етапу стали як філософи, так і видатні
учені (Е. Мах, М. Планк, А. Пуанкаре, П. Дюем,
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Е. Кассирер, А. Енштейн тощо). Це визначило та
обставина, що головним предметом аналізу стали
змістовні основоположення науки (перш за все теорії
відносності і квантової механіки). Наступний період
(1920-1940) можна позначити як аналітичний. Він багато
в чому надихався ідеями раннього Л. Вітгенштейна
і визначався програмою аналізу мови науки, розроб
леного класичним неопозитивізмом (Віденський гурток
і Берлінська група – М. Шлік, Р. Карнаш, Ф. Франк,
О. Нейрат, Г. Рейхенбах і ін..). Своє завдання неопо
зитивістська філософія науки бачила в тому, аби
прояснити логічними методами відношення між
емпіричним і теоретичним рівнями знання, усунути
з мови науки «псевдонаукові» твердження і сприяти
створенню уніфікованої науки «псевдонаукові» твер
дження і сприяти створенню уніфікованої науки за
зразком математизованого природознавства. Поняття
науки взагалі зводилося при цьому до того, що англійці
називають «science» – природознавство. В рамках
пізнього неопозитивізму 1940 – 1950-х рр. важливе
місце займає іманентна критика догм емпіризму –
емпіричного редукціонізму і дихотомії аналітичних
і синтетичних думок. Цьому сприяло ретельне
вивчення логіки наукового пояснення, дослідження
питання редукції теорій і побудова реалістичних і
інструменталістських моделей структури наукових
теорій (Н. Кемпбелл, У. Куайн, Е. Нагель, У. Селларс,
К. Гемпель, Р. Брейтвейт, П. Бріджмен). Поняття науки
розширюється, предметом дослідження стає історія,
зокрема статус історичних законів і функції історичного
пояснення. До цього ж етапу філософії науки з відомими
обмовками може бути віднесена і концепція логіки
наукового дослідження. К. Поппера, центральними
моментами якої стала критика психологізму, проблема
індукції, розмежування контексту відкриття і контексту
обґрунтування, демаркація науки і метафізики, метод
фальсифікації і теорії об’єктивного знання. Вже в
рамках аналітичного етапу філософії науки починають
піддаватися критиці основні догми неопозитивізму.
Ця тенденція посилюється до кінця 1950-х рр., коли
обговорюється знаменита робота У. Куайна «Дві догми
емпіризму», з’являється переклад книги К. Поппера
«Логіка наукового дослідження» англійською мовою
роботи Т. Куна, М. Полані, Н. Гудмена, Н. Хенсона.
Паралельно аналітичній філософії науки вису
ваються різні парадигми вивчення науки як соціальнокультурного феномену в рамках соціології знання
(М. Шелер, Д. Мангейм) і соціології науки (Л. Флек,
Ф. Знанецький, Р. Мертон). Предметами дослідження
стають зв’язок наукового співтовариства з певними
стилями мислення, соціальні ролі і ціннісні орієнтації
учених, амбівалентність наукових норм. В цілому,
допускаючи соціальну природу і обумовленість науко
вого знання, соціологи продовжували розглядати
природознавство і математику як об’єктивне знання,
що дає незалежний від індивіда і суспільства образ
реальності. В цьому відношенні значно більш послі
довною виявилася соціальна історія науки радянського
історика Б. Гессена, яка познайомила західних учених
і філософів з можливостями марксистського підходу
і зробила помітний вплив на перспективи аналізу
науки. Постпозивістський етап у розвитку філософії
науки пов’язаний з дискусіями між представниками
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«історичної школи» і «критичного раціоналізму». Голов
ними темами стали можливість реконструкції дина
міки звання і неусувність соціокультурних детермінант
пізнання (М. Полані, С. Тулмін, Н. Хенсон, Т. Кун,
І. Лакатос, Дж. Агассі, П. Фейєрабенд, К. Хюбнер,
Г. Шпіннер, Л. Лаудан і ін.). На цьому етапі філософія
науки перетворюється на міждисциплінарне дослідження.
Починається взаємовплив філософії і ряду соціаль
них і наукознавчих дисциплін, через що відбувається
розмивання наочних і методологічних кордонів між
філософією науки, соціальною історією науки, соціаль
ною психологією і когнітивною соціологією науки.
Відповіді на питання, поставлені в загальному вигляді
філософами, дають соціологи і історики в аналізі
конкретних пізнавальних ситуацій (case studies). Вчений
хімік і соціальний психолог М. Полані критикує поняття
«об’єктивне знання» К. Поппера у своїй концепції
«особистісного знання». Історик фізики Т. Кун висуває
альтернативу попперівській теорії розвитку наукового
знання як «перманентній революції», даючи протилежну
інтерпретацію революцій в науці. Прибічники Франк
фуртської «критичної теорії» формулюють програму
«Фіналізації науки», що передбачає соціальну орієнта
цію науково-технічного прогресу (М. Бёме, В. Крон).
Автори «сильної програми»в когнітивній соціології
науки (Б. Варне, Д. Блур) розкривають мікросоціальні
механізми виробництва знання з соціальних ресурсів.
Етнографічні дослідження науки (К. Кнорр-Цетіна,
І. Елкана) і аналіз наукової комунікації і дискурсу
(Б. Латур, С. Вулгар) доповнюють картину за допомогою
мікросоціологічних методів, що показують, як наукове
знання конструюється з вмісту діяльності і спілкування
учених (в ході переписування наукових протоколів, в
процесі наукових і навколо наукових дискусій).
Різноманіття підходів в рамках сучасної філософії
науки робить можливою їх типологізацію, лише
удаючись до комплексних оцінок. Так, нормативістська
орієнтація у філософії науки може бути представлена
у двох варіантах. Перший, логіцистський варіант
передбачає перебудову наукового мислення відповідно
до тих або інших стандартів і критеріїв (логічний
емпіризм). Другий, історіцистський варіант будується на
аналізі історії науки як системи нормативно значимих
висновків з неї (Дж. Холтон). Тут же робляться спроби
логіко-методологічної експлікації історико-наукового ма
теріалу (семантична модель наукової теорії П. Суппеса,
Ф. Саппе, М. Бунті), в рамках «критичного раціо
налізму» пропонуються фальсифікаціоністські моделі
і методології дослідницьких програм. Схожі установки
розділяють структуралістська концепція наукових
теорій Дж. Сніда і В. Штегмюллера, конструктивістська
філософія науки П. Лоренцена, Ю. Міттельштрасса.
Дескриптивістські тенденції отримали розвиток в
«історичній школі» філософії науки і когнітивної
соціології науки, представники якої прагнули до
конкретного дослідження тих або інших епізодів
історії науки і брали на озброєння методи соціології
і антропології наукового знання, феноменологічні і
герменевтичні установки.
В процесі розвитку філософії науки склалося
декілька типових уявлень про природу і функції
філософії науки. Одне з них свідчить, що філософія
науки є формулюванням загальнонаукової картини світу,
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яка сумісна з найважливішими науковими теоріями і
заснована на них. Згідно іншому, філософія науки є
виявлення передумов наукового мислення і тих підстав,
які визначають вибір ученими своєї проблематики
(підхід, близький до соціології науки). Далі, філософія
науки розуміється як аналіз і прояснення понять і
теорій науки (неопозитивізм). Нарешті, найбільш
поширено переконання, що філософія науки є
метанаукова методологія, що здійснює демаркацію
між наукою і не наукою, тобто визначає, чим наукове
мислення відрізняється від інших способів пізнання,
які основні умови коректності наукового пояснення і
який когнітивний статус наукових законів і принципів,
які механізми розвитку наукового знання. Стрижнева
проблематика філософії науки істотно змінювалася
в процесі її еволюції. На початку століття у фокусі
уваги знаходилися, по-перше, ідея єдності наукового
знання і пов’язане з нею завдання побудови цілісної
наукової картини світу, аналіз понять детермінізму,
причинності, простору і часу, співвідношення дина
мічних і статистичних закономірностей. Другим
елементом традиційної тематики філософії науки стали
структурні характеристики наукового дослідження –
співвідношення аналізу і синтезу, індукції і дедукції,
логіки і інтуїції, відкриття і обґрунтування, теорії і
фактів. З 1920-х рр.. на перший план виходить проблема
демаркації – розділення науки і метафізики, математики
і природознавства, природничо-наукового і соціальногуманітарного знання. Великої значущості набуває в цей
час проблема емпіричного обґрунтування науки, питання
про те, чи можна побудувати всю науку на фундаменті
чисто емпіричного знання. З емпіричним редукціонізмом
тісно пов’язано питання про статус і значення теоре
тичних термінів, аналіз їх редукції до емпіричних, а
також їх інструментального, операціонального і онто
логічного сенсів. Усвідомлення відносної самостійності
теоретичного і емпіричного рівнів наукового знання
переводить проблему обґрунтування науки у вивчення
процедур верифікації, дедуктивно-номологічного пояс
нення, підтвердження, фальсифікації.
У 1960-х рр.. проблематика філософії науки істотно
оновлюється. В рамках критики, а потім взагалі відмови
від фундаменталістських програм, що передбачали
принципову можливість редукції всієї сукупності
наукового знання до деяких далі нерозкладним і
достовірним елементам досвіду, вводяться інтегральні
поняття, орієнтуючі на соціокультурний підхід до
проблеми підстав наукового знання. Відроджується
інтерес до метафізичних (філософських) вимірів
науки. Від проблем структури наукового знання аналіз
зміщується до проблем його зростання, оспорюються
кумулятивні моделі розвитку науки. Для пояснення
природи наукових революцій вводиться поняття
несумісності. Набуває нового вмісту поняття наукової
раціональності, на базі якого у філософії науки фор
мулюються критерії науковості, методологічні норми
наукового дослідження, критерії вибору і прийнятності
теорій, здійснюється раціональна реконструкція епізодів
історії науки. Виникає стійка тенденція історізації філо
софії науки, у зв’язку з чим співвідношення філософії і
історії науки висувається в число центральних проблем.
Розширення наочного поля філософії науки знаменує
собою аналіз світоглядних і соціальних проблем

251

науки. В зв’яжу з цим постає питання про соціальні
обумовленість і детермінацію наукового знання, про
співвідношення науки і інших форм раціональності, про
можливість інтерналізму і екстерналізму як підходів до
реконструкції розвитку наукового знання. Важливу роль
починають грати поняття «Неявне знання», «парадигма»,
«тема», «ідеали природного порядку», «традиція»,
«соціальна образність», «історичні ансамблі», «наукова
картина світу», «стиль наукового мислення».
На рубежі 1970 – 1980-х рр., коли основні постпо
зитивістські концепції філософії науки були вже роз
роблені і обговорені, намітилося зрушення пробле
матики у двох різних напрямах. По-перше, представники
цієї дисципліни стали уважніші до епістемологічних
підстав моделей, що висуваються ними, що привело до
пожвавлення дискусій про реалізм і інструменталізм,
до детальнішого обговорення проблеми концептуальних
каркасів і т. п. Ще помітніше зрушення пов’язане
з поширенням напрацьованих у філософії науки (в
основному на матеріалі природознавства) моделей
на аналіз соціальних і гуманітарних наук. на додаток
до традиційного філософсько-методологічного аналізу
історичної науки (як антиподу «наук про природу»)
стали активно розвиватися методологія економічної
науки, філософсько-методологічний аналіз психології,
соціології, соціальної антропології і інших наук про
людину. В той же час тенденції, пов’язані з пере
оцінкою ролі науки в сучасному житті, з проти
стоянням сцієнтизму і анти сцієнтизму, розвитком
контркультурних і релігійних течій, призвели до
кризових явищ в рамках філософії науки, до запере
чення її філософського і загальнокультурного значення
(П. Фейєрабенд, Р. Рорті). Історіографія філософії
науки в ХХ ст., як правило, обмежується посиланнями
на англо-американських і німецьких авторів, чиї
роботи задають домінуючий напрям розвитку. Картина,
проте, була б неповною без врахування вкладу інших
національних шкіл, утворюючих не стільки периферію,
відтворюючу на свій лад загальновизнані ідеї, скільки
обширний репертуар альтернативних теорії і підходів.
(Далі буде)
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Worldview philosophical foundations of science
and the problem of demarcation
Consideration of the parameters of the scientific picture of the world would not
be complete without an analysis of its philosophical foundations. This topic belongs to
such a subject area as the philosophy of science - the philosophical direction, which
chooses science as an epistemological and socio-cultural phenomenon.
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As a direction, the philosophy of science is represented by the original concepts
that offer different models of the development of science and epistemology. It focuses
on identifying the role and significance of science, the characteristics of cognitive,
theoretical activities.
Keywords: ideological and philosophical foundations of science, problem of
demarcation, epistemological, socio-cultural phenomenon.
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Технічні інновації
та мистецький експеримент у

ХХ ст.

Виявлено тісний зв’язок між мистецьким експериментом та новітніми
технологіями у культурному просторі ХХ століття. До уваги представлено
трактування у культур–філософському та естетичному дискурсі поняття
техніки. Сформувавшись як культурний феномен, «техніка» і «новітні
технології» стали об’єктом аналізу таких філософів середини ХХ століття,
як О. Шпенглер, К. Ясперс, Х. Ортега–і–Гасет, П. Сорокін. Ці мислителі
сформували погляд на техніку як культурний феномен і розглядали її вплив
загалом на життя суспільства. В. Беньямін, Т. Адорно, У. Еко зорієнтовували
свою увагу на виявленні впливу новітніх технологій на мистецьку сферу в
епоху модернізму та постмодерну. Цей вплив виявився у формуванні особливих
художньо–естетичних феноменів – модерністського та постмодерністського
мистецьких експериментів. Тому осмислення експериментування, новаторства,
винахідництва, революційного застосування звичних засобів творення
та долучення новітніх технічних засобів – це ті естетичні проблеми, що
актуалізуються у наукових розробках зазначених авторів. Зв’язок мистецького
експерименту із новітніми технологіями у сфері мистецької практики мав
надзвичайно багатоманітне втілення. Сюрреалізм, кубізм, футуризм та багато
інших художньо–естетичних концепцій активно задіювали новітні технічні
винаходи у різних видах мистецтва: в малярстві, архітектурі, театральному,
фото– та кіномистецтві. Залучення новітніх технологій до творчого процесу на
початку століття запровадило тенденцію формування нових видів мистецтва.
І ця тенденція впродовж всього століття тільки розвивалася, привнісши до
мистецької скарбниці мистецтво фотографії, кіно, перфоменсу, віджей–арту,
ленд–арту та ін. В епоху постмодернізму зв’язок мистецтва та технологій
набуває все глобальніших масштабів, формуючи нові «тривоги» сучасності, які
суспільство зможе здолати, якщо не втратить своєї гуманної сутності.
Ключові слова: мистецький експеримент, техніка, новітні технології,
новаторство, модернізм, постмодернізм.

Бурхливий розвиток техніки у ХХ столітті та її
вплив на формування культури став об’єктом дослі
дження та аналізу від самого початку століття. Видатні
мислителі, як, наприклад, О. Шпенглер, П. Сорокін,
К. Ясперс, Х. Ортега–і–Гасет, Т. Адорно, В.Беньямін
та інші, у своїх працях осмислювали цей феномен,
оскільки його вплив на людське суспільство, культуру,
безперестанно зростав. Так само, постійно зростав
вплив техніки на мистецьку сферу культури. Більш того,
інноваційні технології від самого початку ХХ століття
і досі, активно долучаються до процесів художнього
творення, особливо у мистецьких експериментах.
Адже, залучені до художньої творчості, інноваційні
технології сприяли утворенню новітніх видів мистецтва,
починаючи від мистецтва фотографії та кіно, і до
віджей–арту, перформансу, відео–арту та інших.
ХХ століття є періодом активного застосування
у мистецькій практиці та тлумачення в естетичній
теорії такого художнього феномену, як мистецький
експеримент. Попри жваве оперування експеримен
тальним методом у художньому творенні, починаючи від
позитивістськи обґрунтованої теорії експериментального
роману Е. Золя, через експериментування модерніс
тів задля пошуку нового, і врешті до постмодерних
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експериментів задля експериментів, задля мистець
кого багатоманіття, плюральності, самого трактування
мистецького експерименту як власне естетичного
поняття ми досі не зустрічаємо у словниках та підруч
никах. Та це не є перепоною мистецьким експе
риментам, які постійно змінюються, ускладнюються,
розвиваються, оскільки залишаються відкритими до
технічних інновацій.
Зв’язок мистецького експерименту з технікою та но
вітніми технологіями є надзвичайно тісним. Особливо,
коли мова йде про експериментування у мистецький
сфері ХХ та ХХІ століть. В епоху модернізму та пост
модернізму ці поняття не лише набули нового сенсу, але
й почали відігравати нові ролі у загальнокультурному
просторі. Завдання цієї статті полягає в тому, щоб
з’ясувати яке значення мають технологічні здобутки
у художньому експериментуванні. Тому, розглянувши
погляди видатних мислителів ХХ ст. (К. Ясперса,
Х. Ортеги–і–Гасета, В. Беньяміна, Т. Адорно) на техніку
та новітні технології як культуротворчі чинники, ми
звернемо увагу на те, як сучасні інноваційні технології
тісно переплітаються з мистецькою практикою.
Масове поширення техніки і технологій стало
предметом філософського дискурсу ще з першої
половини ХХ століття. Вихід на світову арену цього
феномену викликав вкрай різні трактування: від
вбачання у техніці ознак культурного занепаду, чи навіть
смерті культури (О. Шпенглер, Х. Ортега–і–Гасет), до
возвеличення техніки як ознаки прогресивного розвитку
культури (К. Ясперс, В. Беньямін). Та, незважаючи на
різноманітність інтерпретацій, новітній культурний
феномен – бурхливий розвиток техніки та технологій –
сформував нову культурну епоху – що в різних
вченнях та концепціях отримувала назву постмодерної,
постіндустріальної, інформаційної, – і котра, у свою
чергу, визначала головні акценти у такій чутливій до
новацій сфері, як мистецтво.
К. Ясперс належить до ключових постатей культур–
філософської думки, що творили у першій половині
та середині ХХ. Безпосередньо перед його очима
відбувалося становлення засад нової епохи в світовій
культурі. Ще у 40–х роках ХХ століття, у праці
«Призначення історії та її мета» К. Ясперс стверджував,
що науково–технічна революція початку ХХ століття у
просторі світової культури знаменує собою виникнення
нової епохи. Автор був переконаний, що ті зміни, які
принесла із собою епоха техніки мають надважливе
значення для всього людства, бо здатні змінити і життя
окремої людини, і всього суспільства. «Лише у масштабі
світової історії стає зрозумілим, які глибокі зміни
підготовлені протягом двох останніх століть, відбулися в
наш час; зміни, котрі за своїми наслідками незрівнянні
ні з чим, що нам відоме з історії минулих п’яти
тисячоліть. Чимось дійсно новим, принципово цілком
новим, без можливості порівняння з тим, що існує в
Азії, специфічно самобутнім, незнаним навіть для греків
постає сучасна європейська наука і техніка» [13, с. 99].
Як безпомилково стверджував філософ, епоха
техніки відкриває абсолютно новий світ і нові безкінечні
можливості для людини. Цілком пророчо звучать
слова К. Ясперса про те, що завдяки техніці людина
зможе розширювати знання про світ, отримувати
специфічне задоволення від досягнень техніки, мати
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в конкретному особистому досвіді «присутність всієї
планети і всіх елементів існування». Перспективи,
що відкриває техніка безпосередньо впливають не
тільки на матеріальне життя людства, але й на духовну
сферу, адже, на думку мислителя, долучаються до
формування нового світогляду: «Наше просторове
відчуття розширилося з виникненням сучасних засобів і
сполучень до масштабів нашої планети. Перед нашими
очима – глобус, наповнений щоденними повідомленнями
звідусіль» [13, с. 133].
К. Ясперс розуміє техніку і технічні відкриття як
такі, що призначені задовольняти людські потреби,
створювати корисні для людини речі. Техніка – це перш
за все засіб, за допомогою якого людина може досягати
поставлених цілей. І у сфері мистецтва техніка також є
перспективним і продуктивним засобом творення. Проте
аж ніяк не самодостатнім: «Навіть у живописі, поезії,
науці, де знання техніки як засоба необхідне, все те, що
є не більш як продукти технічного вміння, залишається
безплідним» [13, с. 134].
Ще одним важливим моментом, який зазначає
К. Ясперс, є те, що технічні інновації можуть торувати
шлях людині у нові, раніше невідомі сфери діяльності.
Так, наприклад, було винайдено книгодрукування або
багато новітніх музичних інструментів. Це означає, що
технічні інновації тісно пов’язані із пошуком нового у
творчій діяльності людини, з експериментуванням, яке
можна повторювати та моделювати скільки завгодно
разів. Філософ пише: «Творіння техніки стають
своєрідними ключами, що відчиняють такі сфери
діяльності людини, котрі розширюють можливості
її природи і ведуть до нових відкриттів» [13, с. 118].
Отже техніка і новітні технології творять ґрунт для
нового, сучасного мистецтва, творять нове мистецьке
середовище, і загалом новий культурний простір в якому
житиме людина.
Як мислитель, якого цікавлять глобальні світові
процеси і тенденції, історія людства і культура людства,
К. Ясперс вбачає в сучасній техніці «ідею нового
людського середовища», засіб формування матеріальної
бази людського існування на нових віхах світової
історії. Отже, формування у ХХ ст. такого нового
культурного феномену як техніка, за К. Ясперсом,
є вирішальним фактором для становлення нової
історичної та культурної епохи. Та все ж слід брати
до уваги, що сама по собі техніка – це лише засіб.
Як стверджує мислитель, котрий є представником
релігійного екзистенціалізму, сама по собі вона ні добра,
ні погана. Тобто все залежить від того, як людина її
застосовуватиме, яке призначення їй надасть. «Все
питання в тому, що за людина підпорядкує її собі,
якою людина виявить себе за її допомогою. Техніка не
залежить від того, що нею може бути досягнутим; в
якості самотійної сутності – це безплідна сила…» [13,
с. 140].
Від небезпек, що приносить із собою цей новий і
такий багатообіцяючий культурний феномен – техніка
та технічні інновації, – застерігає Х. Ортега–і–Гасет.
У його відомій праці «Бунт мас» представлено як
позитивні для людини та суспільства зміни, що
несе зі собою техніка (підвищення рівня та якості
життя, масова доступність матеріальних благ, освіти,
медицини), так і небезпеки, приховані в ній. У розділі,
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що називається «Примітивізм і техніка», автор переко
нує, що техніка у масовій культурі дуже легко приводить
до деградації суспільства та формування нового типу
масової людини, так званого «цивілізованого варвара».
Мислитель пише: «Тип європейця, що починає
переважати, – таке моє припущення, – це, у відношенні
до складної цивілізації, в якій він народився, примітивна
людина, варвар, що виринає з люка, «прямовисний
напасник» [11, с. 66]. Глобальне поширення такого
типу людини для суспільства небезпечне тим, що,
позбавлений прагнення і здатності до творення,
пошуку нового, вдосконалення існуючого, скерований
лише споживацтвом, «цивілізований варвар» приведе
соціальне життя до колапсу. Творчий дух, неспинність
в досягнутому, прагнення до нового, – ось запорука
технічного, технологічного, наукового, і духовного
зростання.
Аналіз техніки як нового явища у культурному
просторі початку ХХ ст. провадив у своїх доробках
німецький культур–філософ критик та публіцист
В. Беньямін. Проблемам, що супроводжують впрова
дження техніки та новітніх технологій у мистецтво,
присвячена праця «Мистецький твір у добу своєї
технічної відтворюваності» (1936 р.). Саме із зміною
технічних стандартів філософ пов’язував виникнення
нових напрямків, нових творчих методів і засобів
вираження у різних видах мистецтва. Мислитель
переконаний, що мистецтву властиві своєрідні етапи
кризи (декаданс), коли нові мистецькі форми можуть
реалізуватися лише за умови застосування нових
технічних засобів. Подібна криза зі середини ХІХ сто
ліття була одним з виявів всесвітньої історичної зміни:
доба технічного репродукування спричинила потужний
струс успадкованого традиційного мистецтва. «Близько
1900 року, – писав Беньямін, – технічна репродукція
досягла стадії, коли вона не тільки зробила своїм
об’єктом сукупність творінь мистецької спадщини,
докорінно змінюючи їхній вплив, а й завоювала собі
місце серед мистецьких технологій виробництва»
[2, с. 56]. Наслідком цього стало виникнення на
мистецькому терені мистецтва фотографії та кіно. Ці
явища стали темою активного обговорення, оскільки
їх виникнення було беззаперечною ознакою подолання
традиції. «Техніка репродукції, – писав Беньямін, –
вивільняє репродуковане (тобто саме мистецтво. –
О. Б.) зі сфери традиції» [2, с. 58]. Спершу лише
як новаторські, експериментальні, а згодом з дедалі
більшою інтенсивністю ці новостворені види мистецтва
проникали у сферу культури й вкорінювалися в ній.
Разом з тим, як репродуктивні види мистецтва, вони
долучились до актуалізації мистецтва шляхом виведення
його в маси.
Аналізуючи естетико–художні тенденції, що пану
вали в епоху модернізму, німецький філософ Т. Адорно
у своїй праці «Теорія естетики» (1969 р.) стверджує,
що наука та індустріалізація озброїли митця новітнім
знанням та засобами творення, у такий спосіб визна
чивши специфіку його світогляду. Митець з дедалі біль
шою принциповістю почав підходити до теоретичного
обґрунтування своїх позицій, щораз частіше запозичував
засоби вираження в наукової сфери. Наукові відкриття
та технічні досягнення стали основою художньої
творчості. Безперечно, застосування новітніх науково–
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технічних засобів у сфері художньої творчості впливало
на напрямок розвитку мистецтва, на трансформацію
традиційних видів мистецтва і, зрештою, на масштаби
та темпи його поширення.
Т. Адорно неодноразово наголошував на тісному
зв’язку таких феноменів епохи модернізму як мистець
кий експеримент, «нове» і «новаторство» (головні
цінності модернізму) та новітні технології. Мислитель
виводив «нове» як естетичну категорію з полеміки
середини ХІХ століття щодо існування модерну. Власне
відтоді причетність до нового, модерного дає шанси на
розвиток та успіх, натомість уникнення модерної проб
лематики прирікає художні твори на неактуальність.
Серед характеристик, що якісно вирізняють нове, пере
дусім варто назвати основний критерій перспектив
ності – роботу з найпередовішим матеріалом свого
періоду. «Те, що уникає і цурається змін матеріалу,
спричинених важливими новаціями, постає відразу як
спорожніле і безсиле» [1, с. 35]. Це постулював свого
часу А. Рембо, засновник та апологет модернізму, про
голошуючи модерн мистецтвом найпрогресивнішої сві
домості, в якому найпередовіші й найдиференційованіші
технічні процедури пронизані найпередовішим та
найдиференційованішим сприйняттям. Модерн не
просто близький індустріалізації – він іде з нею в
ногу. Індустріалізацію, вплетену в модерн, модерн
поглинає. Індустріалізація, як пише Теодор Адорно, і
виявляється в модерному сприйнятті, і сама є виявом
кризи сприйняття. «Не можливо розглядати естетичну
концепцію нового окремо від індустріальних процесів,
які дедалі більшою мірою домінують у суспільному
виробництві» – стверджував філософ [1, с. 364].
Т. Адорно був схильний розглядати актуалізацію
поняття нового у зв’язку із зростанням та розширенням
виробництва. Філософ говорив про нове як про
торгівельну марку споживчого товару, яку привласнило
мистецтво. Зростання капіталу диктує потребу виріз
нятися з–поміж асортименту. Нове тут відразу ж постає
як умова успіху, прибутковості, зростання. «Нове – це
естетична прикмета розширеного виробництва з його
обіцянкою незменшуваного достатку» [1, с. 36] – писав
Т. Адорно в «Теорії естетики».
Модерне експериментування постулювало такі
методи експериментування, результати яких годі було
передбачити. Художній твір, що ставав наслідком
цього експерименту, мусив мати характеристики, не
передбачувані в процесі творення, а митець, автор, при
голомшеним своїм твором. В експерименті актуалі
зується потреба ризикувати: ризикувати у способах,
методах, засобах творення, ризикувати експеримен
туючи. Це явище позначене залученням до мистецтва
наукового підходу, що полягав в усвідомленому поряд
куванні матеріалами. «Крайнощів вимагає мистецька
технологія, це не просто прагнення бунтівливого
духу», – писав Т. Адорно [1, с. 54]. Цією потребою
модернізм кардинально відрізняється від традиціона
лізму. Мають шанс пережити свій час не ті художні
твори, які зі страху перед ефемерним пов’язують свою
долю з минувшиною, а тільки ті котрі не бояться
ризику. До крайнощів доходили фовісти, намагаючись
якнайповніше виразити можливості та специфіку
кольору, крайнощами можна назвати експерименти
кубістів з формою, до крайнощів вдаються сюрреалісти,
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щоб виразити у художніх творах підсвідоме людське
«Я». Характеризуючи мистецтво модернізму, чеський
естетик Ян Мукаржовський неодноразово наголошував
на його схильності «доходити до самих меж можли
вого»: так, коли йдеться про звільнення малярства
від неживописних засобів, виникає супрематизм
та неопластицизм; а для того щоб колір залишився
єдиною базою для картини, ці напрямки в малярстві
відмовляються не лише від предметності чи плас
тичності, а й від будь–яких слідів рисунку, навіть від
рами. «Так само прагнення до «чистої» поезії призвело
в кінцевому підсумку до заперечення всіх елементів
поетичного мистецтва, крім звуків та їх поєднань (вірші
«штучною мовою»)» – стверджував Я. Мукаржовський
[10, с. 547].
В епоху модернізму мистецький експеримент,
реалізовуючись у різноманітних художньо–естетичних
концепціях (сюрреалізм, футуризм, абстракціонізм та
ін.) мав на меті пошук та творення нового. Пріоритет
новаторства і відмова від традиції спричинилися до
заперечення модерністами єдиної класичної відобра
жально–наслідувальної концепції художнього творення
і до виникнення множини модерністських художньо–
естетичних концепцій, що пропонували кожна своє
уявлення про мистецтво, творчість, його витоки та мету,
впроваджували свій експериментальний пошук нового.
У мистецькій практиці модерністський мистецький
експеримент постав як метод художньої творчості, що
випробовував та моделював різноманітні засоби та
способи творення, складові творчого процесу та худож
нього образу задля впровадження нового замість уста
леного, загальноприйнятого. Різноманітне експери
ментування чи із засобами, чи із способами творення,
ґрунтувалося на відведенні пріоритетної ролі, наданні
особливого значення котромусь із засобів чи методів
творення та наділенні його особливими функціями.
Ставлячи перед собою таку мету, теоретики
естетико–художнього процесу та безпосередні реаліза
тори модерністського мистецького експерименту –
митці, неодноразово наголошували на важливому
значенні техніки та новітніх технологій у мистецькому
процесі. В контексті залучення технічних та техноло
гічних інновацій до сфери мистецтва, слід відзначити,
що подібна практика фактично від початку століття
дуже активно реалізовувалася. Найяскравішим прик
ладом цьому є вже згадувані фото та кіномистецтво.
Окрім того, завдяки креативному експериментуванню
до процесу художньої творчості було залучено такі
технологічні новинки, як радіо чи телефон. Німецький
режисер–абстракціоніст В. Рутман 1928 року вперше
поставив радіоп’єсу, яку спочатку сприйняли як
акустичний фільм без зображення. Виявилося, що
внаслідок застосування радіотехнологій виникає нове
поле для творчості, яке відкриває перед художником
цілком нові перспективи. В одному із своїх футу
ристичних маніфестів Томмазо Філіппо Марінетті
проголосив, що тільки радіо звільнене від художньої та
літературної традиції, може стати новим мистецтвом,
дієвим там, де недієвими виявляються кіно та театр.
Ще одним об’єктом для творчих пошуків почали
вважати телефон. Так 1922 року було проведено перший
експеримент дистанційного живопису, коли художник,
виконуючи малюнок, одночасно усно передавав його
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по телефону іншому художнику, визначаючи положення
і кольору певної точки зображення. Після цієї
новації митці почали вдаватися до багатьох подібних
експериментів, під час яких залучали до творчого
процесу різноманітні комунікаційні технології, такі як
факс, сканувальні прилади тощо. Нові комунікаційні
технології художники застосовували не лише для
репрезентації результатів своєї діяльності, вони їх
інтегрували у творчий процес, перетворювали на засоби
і способи створення оригінального – нового.
Представники модернізму в мистецтві прагнули
виробити й декларувати своє ставлення до науки,
прогресивних технологій, що в різних течіях виявлялося
по–різному: від явного захоплення у футуризмі до
неприйняття у фовізмі. Але у загальній тенденції
мистецтво модернізму було науковим. «Воно базувалося
на вірі в технологічне майбутнє, на вірі в прогрес та
об’єктивну істину. Воно було експериментальним: його
завданням було створення нових форм. З того часу, як
імпресіонізм відважився взяти на озброєння оптику,
мистецтво стало користуватись методами і логікою
науки. В геометрії кубістів відчувався ейнштейнівський
релятивізм, в конструктивізмі, футуризмі, De Stijl,
Баухаузе, діаграматичних машинеріях Дада – техно
логічне бачення. Навіть сюрреалістична візуалізація
фрейдистського тлумачення снів і узаконення психоана
літичного процесу абстрактними експресіоністами були
спробами пов’язати ірраціональне з раціональними
технологіями. Бо в епоху модернізму вірили в наукову
об’єктивність, наукові відкриття; це мистецтво володіло
логікою структури, логікою сну, логікою жесту чи
матеріалу. Воно прагнуло до досконалості і вимагало
чистоти, ясності та порядку... Модернізм був приречений
на блискуче майбутнє, нове і вдосконалене. Як і техніка,
він базувався на формах, винайдених та створених
людиною, чи, як казав Мейер Шапіро: «скоріше на
виготовлення речі, ніж на зображення сцени»» [6, с. 5].
У «Першому маніфесті футуризму» Томмазо
Марінетті виклав своє розуміння ролі мистецтва в
сучасному суспільстві, яке вирізнялося радикальним
запереченням культури та мистецтва попередніх
епох з огляду на те, що сучасна цивілізація мусить
кардинально змінити ціннісні орієнтації і стати на шлях
активного перетворення світу за допомогою техніки
та машин. «Ми рознесемо всі музеї, бібліотеки. Геть
мораль, боягузливих догідників і підлих обивателів!
Ми будемо оспівувати робочий шум, радісний гул і
бунтарський рев натовпу...» [9, с. 160]. Послідовники
цих закликів у малярстві, скульптурі, літературі, як
зауважив Микола Бердяєв, справді обміняли «чарівність
жіночого тіла чи квітки» на «чарівність мотора».
«Футуристи, – зазначав філософ, – оспівують красу
машини, захоплюються її шумом, надихаються її
рухом... Вони перебувають у полоні машини та нових
відчуттів пов’язаних з нею» [3, с. 14].
Казимир Малевич називав футуризм «відчуттям
динаміки». І не дивно, оскільки поняття «динамізму»
було найважливішим у новій художньо–естетичній
концепції. Футуристів цікавили тільки такі предмети,
які мали динамічне наповнення. «До цього нового
динамічного відчуття, – стверджував художник, –
футуристи відносять тільки те, що більш за все має у
своїй суті динамічного руху. Вокзали, паротяги, мотори,
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пароплави, заводські труби, фабрики, заводи, електрика,
рекорди спорту, бої, війни революцій – все це природно
для футуриста, але він виявляє не вигляд речей, а їхню
функцію, їх динаміку» [8, с. 216]. Динамізм мусить
створювати ефект «вихору інтенсивного життя – ритм
кожного об’єкту, його внутрішню силу». У футуристів
ця внутрішня сила досягає такої напруги, від якої
об’єкти розлітаються на шматки. Тому, писав Малевич,
розглядаючи твори футуристів, потрібно шукати не
цілісність образу, а ту силу, яку відображено в лініях
картини.
В епоху постмодерну теоретичне обґрунтування та
реалізація мистецького експерименту набуває нових
форм та характеристик у зв’язку із активним i щораз
швидшим та всеохопним розвитком техніки і техно
логій. Новітні індустріальні, виробничі, інформаційні,
комунікаційні технології здіймають нову хвилю твор
чості у різних сферах діяльності. Залучення передових
технічних та технологічних досягнень у мистецький
сфері стає джерелом новаторських ідей у художній
творчості, а також причиною формування нових видів
мистецтва, таких як геппенінг, перформанс, відео–арт,
графіті, віджей–арт стріт–арт, та інші.
Перспективи, які несе плюралістичний підхід,
передбачають залучення до мистецької практики все
більше новітніх технічних та технологічних засобів, які
б ставали засобами творення художніх образів, засобами
реалізації творчих ідей. Постмодерний мистецький
експеримент прагне плюральності. Саме тому його
застосовують не лише стосовно будь–якого виду
мистецтва, але й до будь–якого жанру, стилю мистецтва,
до засобів і способів творення художнього образу, до
методів образотворення. Постмодерний мистецький
експеримент має наметі плюральну реалізацію естетич
ного у найширшому сенсі цього поняття. Тобто бачить
своєю метою, застосовуючи все можливе різноманіття
мистецьких засобів досягнути збурення естетичного
чуття сучасної людини. І ця мета, в даному випадку,
виправдовує, а отже задіює, будь–які засоби.
Як стверджує критик та теоретик мистецтва
А. Б. Оліва, сучасне постмодерне мистецьке поле, пере
повнене «феноменами утворення гібридів», «бентеж
ливих комбінацій», «бажанням стрибнути в неперед
бачуване». «Це стосується не тільки живопису та
скульптури, а й інших сфер мистецтва – від музики
до театру і від танцю до кіно» [4, с. 42]. Більш того,
це стосується і новаторських мистецтв, що особливо
активно почали виникати ще в період модернізму, а за
доби постмодерну їх кількість стала незліченною.
Яскравим прикладом формування такого «гібрид
ного», вже знаного і ще цілковито нового мистецтва
є естетична концепція кіно Пітера Ґріневея. «Кіно
померло! Нехай живе кіно!» – із таким гаслом режисер
і теоретик кіно розпочинає пошук нової мови для вже
усталеного виду мистецтва [14]. Залучення поліекранних
конструкцій найрізноманітніших форм та розмірів,
відхід від «літературності» і цілеспрямований акцент
на візуальній образності, особливі функції актора і
оператора – ці чотири пункти в інтерпретації П. Ґрінуея
творять особливу естетико–художню концепцію нового
кіно, що за визначенням самого автора є віджей–артом.
Новітні технічні засоби дають змогу авторові досягнути
нових цілей – не розповісти глядачеві «чергову історію»,
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як це кіно робило протягом століття, а долучити глядача
до естетичної діяльності, допомогти йому розвинути
естетичне сприйняття та естетичне чуття через візуальні
образи.
Технічні інновації в епоху постмодернізму, коли
плюралізм є головною цінністю епохи, відкривають
широкі обрії для реалізації мистецького експерименту,
з одного боку, а з іншого – несуть загрозу нівеляції
значення естетичного у мистецькому творі. Тому
й не дивно, що перед нашими сучасниками постає
питання, чи не є техніка загрозою для мистецтва, чи не
означає виникнення нових видів та жанрів мистецтва
формування певної загрози для класичних мистецтв,
таких як живопис, література чи театр. Шукаючи
відповідь на це питання, Умберто Еко говорить про
те, що нова технологія – це як нова мова, котра
потребує освоєння. «Кожна нова техніка вимагає нової
ініціації та освоєння нової мови, і вони тривають
тим довше, чим більше наша свідомість сформована
використанням попередніх мов, які передували появі
нового. Починаючи з 1903–1905 років формується нова
мова кіно, яку конче треба знати всім» [5, с. 35]. Тому,
робить висновок автор, техніка в жодному разі не є
полегкістю, а є вимогою часу, епохи. Можна сказати, це
вимога певного етапу розвитку суспільства, цивілізації.
Опанування нею дає ще більше нових можливостей для
творчості, тобто для втілення нового.
Ситуація постмодерну дає незліченну кількість шан
сів та можливостей для реалізації різноманітних – і
традиційних, і новаторських концепцій. «Практики та
звички співіснують, і ми найбільші прихильники розши
рення спектру можливостей» – писав Ж.–Ф. де Тоннак
у передмові до книги У. Еко та Ж.–К. Кар’єра «Не
сподівайтеся позбутися книжок» [5, с. 6]. І як наприкінці
ХІХ століття фотографія не витіснила і не вбила
живопис, так кіно не вбило фотографію, а телебачення
не вбило кіно, а отже, маємо підстави сподіватися, що
науково–технічні та технологічні інновації все далі
розширюватимуть простір для художньої творчості.
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Technological innovations and artistic experiment
in the ХХ century
This article is devoted to revealing the close connection between artistic
experiment and new technologies in the cultural movements of the twentieth century.
Attention is given to interpreting the concept of technology in cultural–philosophic and
aesthetic discourse. Attaining recognition as a cultural phenomenon, «technology»
and «new technologies» became objects of analysis of such philosophers of the
middle twentieth century as O. Spengler, K. Yaspers, H. Ortega–i–Gaset, P. Sorokin.
These thinkers formed a view of technology as a cultural phenomenon and viewed
its influence on society as a whole. V. Benjamin, T. Adorno, and U. Eco focused their
attention on revealing the influence of the newest technologies on the artistic sphere
in the era of modernism and post modernism. This influence was manifested in the
formation of a particular artistic and aesthetic phenomena, which became modernist
and post–modernist artistic experiment. Therefore, the concepts of experimentation,
innovation, invention, revolutionary application of conventional means of creation,
and inclusion of the latest technical methods are the aesthetic problems that are
addressed in the academic works of these authors. The fusion of the artistic experiment
with the latest technology in the sphere of artistic practice was extremely diverse.
Surrealism, Cubism, Futurism, and many other artistic and aesthetic concepts had
been actively exploiting the latest technical inventions in various arts: painting,
architecture, theater, photography and cinema. Applying the latest technologies to
the creative process at the beginning of the century, made possible the formation of
new types of art. And this trend has only accelerated over the course of the century,
enriching the world of art with photography, cinema, performance, Vijay–art, land
art and others. In the era of postmodernism, the link between art and technology
is becoming increasingly global (U. Eco), creating new «anxieties» of our era that
society can overcome if it does not lose its humanity.
Keywords: artistic experiment, technique, modern technologies, innovations,
modernism, postmodernism.
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Стратегії формування ефективної моделі
соціально–економічного розвитку
як основа суспільної стабільності
та національної безпеки
Розвиваються ідеї про те, що в усіх історичних випадках розвитку сучасного
суспільства саме публічна соціальна політика створювала інституційний
каркас, здатний забезпечити шкалу та структуру реформ, необхідних для появи
сучасної індустріальної країни. Теми, що їх пропонує ця стаття, покликані бути
в середовищі існуючих дебатів про трансформацію соціального та економічного
сектору в умовах модернізації та інтеграцію в Європу.
Ключові слова: соціально–економічна безпека, антикризовий менеджмент,
соціальна політика, інтеграція, перехідний період економіки, національна
безпека.

Обсяг, якість та всеохоплення соціально–еконо
мічних перетворень, що відбуваються на теренах
нашої держави, важко порівняти з якимось іншим
періодом вітчизняної історії, бо за роки державної
незалежності зміни у структурі соціальних, політичних
та економічних відносин є разючими: сформувалися
нові суб’єкти власності та політичної діяльності,
трансформувалися базові цінності життя і мотивація
поведінки, змінюються уклад життя і мислення разом
зі сталими традиціями. Проте виникає питання:
чи не є перелічені зміни тимчасовими, такими, що
не здатні втриматися? Чи не загрожує сьогоденній
Україні повернення до тоталітарного минулого? З
приводу першого питання можуть бути різні варіанти
відповідей, які залежать радше не від об’єктивного
аналізу обставин, а спираються на глибоко індивідуальні
настанови [3, c. 31]. Щодо можливості повернення до
тоталітарного минулого, то тут, слід робити конкретні
кроки до того, аби вберегти Україну від такого розвитку
подій.
Аналіз наукових праць, присвячених розв’язанню
проблеми. Розуміння сутності, функцій, структури націо
нальної і соціальної безпеки, суспільної стабільності
у контексті системи регіональної політики в цілому
та європейської зокрема, є вкрай важливим не тільки
з теоретичної точки зору, але і в розрізі ефективного
впровадження теорії в практику.
За проблематикою, глибиною аналізу та методо
логією важливими є дослідження щодо взаємодії та
інтеграції громадянської демократії та національної
ідентичності у доробках сучасних західних науковців,
окрема, це – Б. Андерсон [2], К. Бергманн [6],
Х. Кіллпер і Р. Лотта [11], Д. Е. Сміт, С. Роккан,
Ю. Габермас, Г. Марко [6], А. Вілдавськи, О. Лафонтен,
Б. Розамонд [13] тощо.
Контекст вагомості якісної соціальної політики
для формування системи соціальної безпеки в умовах
внутрішньої та міжнародної інтеграції ґрунтовно
розробляється такими сучасними західними вченими і
дослідниками як – Т. Вартенберг [14], Б. Глайтце [10],
Р. Даннеман [8], К. Крістоф [7], А. Фукс [9].
Окремі аспекти процесів і стратегії формування
ефективної моделі соціально–економічного розвитку
як основи суспільної стабільності та національної без
пеки у контексті формування національної і державно–
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регіональної ідентичності досліджуються в роботах
вітчизняних та зарубіжних авторів С. Роккана, М. Ряб
чука, Л. Нагорної, А. Гуцала, Г. Зеленько, Є. Кіш,
І. Коваля, І. Кресіної, І. Кураса, І. Прізела, М. Шульги,
Р. Шпорлюка,Т. Кузьо та інших.
Вивчення європейського досвіду системи розвитку
та впровадження регіональної політики і соціально–
економічного розвитку регіонів як основи суспільної
стабільності та національної безпеки здійснюється
багатьма вченими країн ЄС та України – зокрема,
вивченню та аналізу цих питань присвятили свої наукові
дослідження провідні вчені України: М. І. Долішній,
З. С. Варналій, С. Максименко, А. І. Мокій,
С. М. Писаренко, В. Є. Новицький та ін. Це сприяє
комплексному дослідженню цього питання для пошуку
оптимальних форм співпраці, формування спільних
програм соціально–економічного розвитку внутрішніх та
прикордонних регіонів держави.
Феномен сепаратизму та суспільно–державній
стратегії протидії йому як фактору і національної,
і соціальної безпеки для ефективного суспільного
розвитку перебуває в полі зору вітчизняної та зарубіжної
наукової спільноти, її різні аспекти досліджувалися в
працях українських (В. Багатиреєва [1], М. Басараб,
В. Горенкін, В. Дівак, І. Кресіна, Л. Нагорна [5],
Л. Сталенна, С. Савойська) та зарубіжних (А. Баранов,
І. Бочарников, Д. Вронг [15], Д. Горовиц, Р. Гріфіц,
О. Крилов, Д. Сіроки, Д. Ціммерман [17]) вчених та
практиків.
У значній кількості сучасних досліджень в Україні
питання громадянсько–національної ідентичності, пат
ріотизму та комплексної суспільно–державної інтегра
тивності в значній мірі акцентуються на проблемах
формування високоорганізованого суспільства (В. Андру
щенко), національної безпеки, боротьби з сепаратиз
мом (В. Багатиреєва, Л. Нагорна [1; 3]), а також у
контексті проблематики глобальних трансформаційних
інституалізацій суспільств (В. Зінченко [2–3; 16]),
регіоналістиці (М. Шевчишен), ідеях та цінностях
громадянського суспільства в системі легітимного
правління (М. Гордієнко) тощо.
Мета статті За відсутності історичного досвіду
інтеграції до новітніших та прогресивніших утворень
на кшталт ЄС, суспільна думка пересічних українців
не сприймає таких потреб на нинішньому етапі.
Для суттєвих змін свідомості, формування такого
громадянина України, який був би здатний жити та
працювати в ЄС необхідні зміни в економічному та
політичному спектрі. Отож, в соціальному аспекті
розвитку та процесах економічної інтеграції України,
на пострадянських теренах ми стикаємося з цілим
комплексом проблем, що потребують комплексного
розв’язання та прийняття рішучих заходів.
На нинішньому етапі свого розвитку, в процесі пост
радянського перетворення суспільства та європейської
інтеграції, Україна набуває нового соціально–економіч
ного і політичного, історичного та культурного досвіду.
З моменту набуття незалежності 24 серпня 1991 року
Україна вже зробила багато для того, щоб посісти серед
народів Європи те місце, на яке вона заслуговує. Чималі
зміни відбулися в усіх без виключення сферах життя.
Але багато хто забуває, що всі ці зміни можуть бути
зведені нанівець, якщо не звертати достатньої уваги на
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питання національної безпеки в контексті актуальних
питань соціально–економічної політики і системної
модернізації в умовах транзитивного (перехідного)
періоду розвитку України в умовах інтеграційних і
світових глобалізаційних процесів. Що ж ми бачимо в
цьому плані?
З одного боку, Україна орієнтується на інтеграцію
з Європейським Союзом. Підтверджуючи свій євро
пейський вибір, ми ставимо за стратегічну мету
вступ до ЄС. Стратегія інтеграції України до ЄС була
затверджена колись ще Указом Президента України від
11 червня 1998 року, де зазначається, що національні
інтереси України потребують утвердження України як
впливової європейської держави, повноправного члена
ЄС. У результаті очікуваного розширення ЄС, вступом
до ЄС Польщі та Угорщини, Україна межує з ЄС, що
створить принципово нову геополітичну ситуацію. У
зв’язку з цим є необхідним чітке та всебічне визначення
зовнішньополітичної стратегії щодо інтеграції України
до європейського політичного, економічного та
правового простору. Серед інших стратегія передбачає
інтеграцію до ЄС у контексті загальноєвропейської
безпеки. Безпека України в цьому контексті ґрунтується
на тому, що розвиток і зміцнення ЄС поглиблюють
загальноєвропейську безпеку в усіх її вимірах. Принцип
неподільності європейської безпеки однаково важливий
як для України, так і для ЄС та його повноправних та
асоційованих членів.
Кооперативна безпека, пошук підходів до якої,
поряд з іншими європейськими та трансатлантичними
структурами активно веде ЄС, має стати для України
гарантією власної безпеки. Розширення співпраці з
Північноатлантичним союзом (НАТО) – основною
структурою оборони і безпеки ЄС – є одним з основних
чинників інтеграції до ЄС [13, p. 25].
Україна розвиває і поглиблює свої відносини з
НАТО. Так, в лютому 1994 року Україна приєдналась
до програми «Партнерство заради миру», а 25 травня
1994 року передала до НАТО свій презентаційний
документ. 10 червня 1996 року було схвалено інди
відуальну програму партнерства України з НАТО.
9 липня 1997 року в Мадриді між Україною та НАТО
було підписано «Хартію про особливе партнерство». Її
головними положеннями стали: визначання позитив
ності ролі Альянсу та його відкритості для нових
членів; визнання і підтримання суверенітету України
та непорушності її кордонів; визначення сфер та
механізмів консультацій між українок) та НАТО. Ще
4 листопада 1998 року було затверджено «Державну
програму співробітництва України з Організацією
Північноатлантичного договору». У загальних положен
нях Програми зазначається, що стратегічною метою
України є повномасштабна інтеграція до європейських
та євроатлантичних структур та повноправна участь у
системі загальноєвропейської безпеки.
Реалізуючи цю мету, наша держава спрямовує свою
діяльність на розвиток конструктивного співробітництва
з існуючими на європейському континенті структурами
безпеки: Організацією Північноатлантичного Договору
(НАТО), Європейським Союзом (ЄС), Радою Євроатлан
тичного Партнерства (РЄАП), Організацією з питань
безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) та Радою
Європи (РЄ), на основі яких формується нова структура
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європейської безпеки ХХІ століття. На початок літа
1996 року з території України в Росію було вивезено
всю ядерну зброю. За програмою спільного зменшення
напруги (Програма Нанна–Лугара ) Україна отримала
за ядерне роззброєння від США понад 400 млн. $. З
квітня 1996 року Україна стала повноправним членом
Групи ядерних постачальників. У 1998 році Україна
увійшла в режим контролю за ракетними технологіями
(РКРТ). Одночасно з цим Україна розвиває і поглиблює
свої відносини з НАТО. Так, в лютому 1994 року
Україна приєдналась до програми «Партнерство заради
миру», а 25 травня 1994 року передала до НАТО
свій презентаційний документ. 10 червня 1996 року
було схвалено індивідуальну програму партнерства
України з НАТО. 9 липня 1997 року в Мадриді між
Україною та НАТО було підписано «Хартію про
особливе партнерство». її головними положеннями
стали: визначання позитивності ролі Альянсу та його
відкритості для нових членів; визнання і підтримання
суверенітету України та непорушності її кордонів; визна
чення сфер та механізмів консультацій між українок)
та НАТО. Ще 4 листопада 1998 року було затвер
джено «Державну програму співробітництва України
з Організацією Північноатлантичного договору». У
загальних положеннях Програми зазначається, що стра
тегічною метою України є повномасштабна інтеграція
до європейських та євроатлантичних структур та повно
правна участь у системі загальноєвропейської безпеки.
Є необхідним зробити особливий акцент саме на
соціально–психологічному аспекті національної безпеки
в контексті політичних аспектів взаємовідносин України
з ЄС та Російською Федерацією. З тим фактом, що
інтеграція до принципово відмінного від нашого укладу
життя країн Європи неможлива без зміни свідомості
кожного громадянина України, важко не погодитися.
Але чим же ж є кожний індивід у нашому
суспільстві? Через виконання різноманітних соціальних
функцій, людина є членом чисельних соціальних груп,
вона ніби формується у перетині цих груп, ніби точка,
в якій перетинаються різні групові впливи [8, s. 39]. Для
особистості це має два важливих наслідки:
– визначається об’єктивне місце особистості в
системі соціальної діяльності;
– здійснюється вплив на формування свідомості
особистості; Особистість виявляється залученою до
системи поглядів, уявлень, норм, цінностей багато
чисельних соціальних груп [5]. Вкрай важливо визна
чити, якою є та «рівнодіюча» цих чисельних групових
впливів, яка визначає зміст свідомості особистості.
Одним з найтяжчих наслідків радянської доби, що
його відчуває на собі незалежна Україна, є атавізм
т.зв. «совєтської» свідомості, який заважає рухатися
далі, розвиватися, просуватися до нових суспільних
змін. «Совок» як культурне, політичне та психологічне
явище є вкрай обмеженим шорами ідеології, якою були
закодовані індивіди заради втрати індивідуальності
як такої. Цим же можна пояснити і розгул лихого
індивідуалізму серед українського населення – після
тривалої ізоляції від вільного світу та, насамперед,
підпорядкуванню одній колективістській ідеології
проявити себе хочеться кожному, але форми та методи
такого прояву в Україні не виглядають цивілізованими
[Див.: 2, с. 321–324].
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Нові реалії життя посилюють динамізм соціальних
груп. Характерною та чисто психологічною рисою
групи є «Ми–почуття». Це означає, що універсальним
принципом психологічного оформлення групи є
розрізнення для індивідів, що входять до групи, деякого
утворення «ми» на противагу іншому утворенню –
«вони».
«Ми–почуття» зображує необхідність віддиферен
ціювати одну спільноту від іншої та тим самим є,
власне, ідентифікатором зізнання приналежності особис
тості до певної групи, тобто соціальної ідентичності.
Політика Радянського Союзу сформувала міцну групу
«громадян совєтів», чиє «ми–почуття» було міцним та
підкріплювалася усвідомленням за принципом «бояться–
поважають». А чи є сьогодні в наявності почуття
соціальної ідентичності серед громадян України?
З метою прояснення ситуації, коротко звернемося
до поняття соціального статусу, а саме до його соціо
метричних детермінантів. Серед них найголовнішими є:
– місце особи у структурі групової діяльності;
– функціональна значимість кожного окремого
індивідуума в спільноті;
– сприйняття та залученість особи до внутрішньо
групових стосунків;
Також сюди долучається економічний показник:
головною ланкою в соціальній політиці держави є
політика формування прибутків громадян [14, р. 330].
Поняття «прибуток» репрезентує собою показник
результатів економічної діяльності. Економічна літера
тура використовує поняття «прибуток» як перевищення
вартості виробленого продукту над витратами на його
виробництво, а також як долю кожної страти, соціальної
групи та окремого індивіда у виробленому продукті та
привласнену ними частину [10, s. 21]. Рівень прибутків
членів суспільства є найважливішим показником їх
добробуту, бо він визначає можливості матеріального та
духовного життя індивідуума: відпочинок, отримання
освіти, підтримка здоров’я, задоволення нагальних
потреб [9, s. 30]. В умовах важкої економічної ситуації,
в якій перебуває Україна сьогодні, широка суспільна
свідомість звертає увагу та робить гучний акцент саме
на матеріальному забезпеченні громадян України.
Звичайно, на інтеграційні процеси багато хто дивиться
саме як на можливість поліпшення матеріального
становища. Але на Заході на такі зазіхання дивляться
вельми обережно [13, р. 209].
Подальший розвиток європейської інтеграції став
проблематичним через ті надзвичайні, на їхню думку,
процеси, що, починаючи з 1989 року, відбулися у
Східній Європі, а потім у Радянському Союзі. «Європа»
мала раніше чіткі кордони, і її розглядали як сукупність
ліберальних демократій Західної Європи, відмежованих
від комуністичних країн Сходу [12, s. 15]. Розпад
Радянського Союзу змінив ситуацію. Тепер незрозуміло,
де закінчується «Європа», а багато новостворених
ліберально–демократичних країн Сходу Європи –
наших сусідів – є членами чи претендують на членство
в ЄС [17, p. 199]. Введення візового режиму сусідніми
східноєвропейськими країнами, де багато працюють,
живуть та відпочивають українських громадян, здебіль
шого навіть, відверто кажучи незаконно заробляють собі
на існування, сприймається з таких причин зрозуміло,
що не з ентузіазмом.
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В умовах такого складного становища, деяка частина
населення України у 1990–х – 2000–х роках звертала
свої погляди до північної сусідки – Російської Федерації.
Відчуття певної морально–психологічної єдності з
народом РФ серед частини громадян України мало
свого часу не лише історичні коріння та пострадянську
ідеологічну основу, але й на практиці суворого
життя в складних економічних умовах та недовіри й
прискіпливого ставлення розвиненої Європи тяжіння
до «братів по нещастю» міцнішало аж до початку
прямої та «гібридної» агресії РФ проти України у
2014 р. Це становить суттєву небезпеку в плані втрати
незалежності та можливому поверненні авторитарних
моделей.
Важко не погодитися, що парадигмою розбудови
російської державності є беззастережне успадкування
старих державницьких ідеологем, принципів та стилю
ведення справ, бачення своєї геополітичної ролі [Див.: 1;
4; 6]. Питання про переосмислення імперської спадщини,
історичну відповідальність, необхідність оновлення відно
син з найближчими сусідами у Москві навіть не виникало.
У домінуючій (на державному рівні) російській
геополітичній думці не існує суспільно–визнаних
концепцій щодо визначення власних природних
кордонів, власних масштабів, в ній переважають такі
категорії як «сфери виняткових інтересів», «зони
впливу», «ареал розселення російськомовного населення».
Наслідками цього стали ідеї «наддержавного» і
«надкордонного» (навіть – глобального) підходу до
формування нової російської нації (т.зв. «Русский мир»)
і специфічне ставлення до національного питання як
такого, відсутність чіткої межі застосування методів
зовнішньої та внутрішньої політики і наявність
особливих проблем у стосунках з будь–якою сусідньою
державою, якщо тільки вона не погоджується на роль
сателіта. В світлі всього вищезазначеного варто
згадати хоча б слова колишнього міністра закордонних
справ Росії (ще начебто «демократичного періоду»)
А. Козирєва, що Росія не може погодитися на втрату
«географічних позицій, на завоювання яких були
потрібні віки» [2, c. 289]. Звісна річ, що ці погляди
поширюються і на Україну.
Практично усіх ідеологів російської державності
з’єднує домагання міжнародного визнання виключності,
пріоритетності інтересів Москви в Україні. Зараз є
реальністю те, що Москва не готова до змін алгоритму
у стосунках із сусідами, руху до реальної паритетності
та партнерстві, орієнтуючись на різновекторні
експансіоністські схеми та гегемоністсько–імперіальні
стратегії. Мабуть не треба пояснювати, що Білорусія
зараз фактично являється маріонетковою державою,
придатком Росії. Але російські інтереси спрямовані,
звісна річ, не тільки на Білорусію, а й, насамперед, на
Україну. Так вже склалося, що Росія має економічні
(особливо енергресурсні) важелі впливу на Україну.
До того ж має місце справжнє засилля російської
масової культури на теренах України. Але це ще не так
жахливо. Якщо уявити собі зараз, що Росія вирішить
використати прямі силові засоби (поряд з нинішніми
«гібридними»), аби підштовхнути Україну назад в лоно
імперії, то ми зараз реально поки що можемо протидіяти
не досить ефективно, хоча й з посиленим потенціалом,
у порівнянні з недавніми («беззахисно–оборонними»)
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роками – все ще зберігається кількісна та якісна
різниця між військовими потенціалами держав (це,
звичайно,пояснюється тим, що РФ більш ніж на протязі
10 років, готуючись до агресивного експансіонізму,
проводила активне переозброєння та посилення армії).
Сукупність таких факторів як відсутність ядерної зброї
та транзитивне, у процесі реформування становище
армії справляють враження значної небезпеки.
Мусимо констатувати той факт, що це пов’язано з
дистанціюванням від Росії у зв’язку з її гегемоністським
експансіонізмом та різними видами агресії як щодо
України, так і на просторі колишнього СРСР [6, s. 214].
Отож, пересічний український громадянин поки
що повноцінно не відчуває тієї необхідної групової
залученості до соціального, економічного та політичного
життя своєї країни. Високий рівень корупції,
зашореність української економіки, значний вплив
олігархії на політичну та економічну сфери діяльності
держави зумовлюють низький рівень громадянської
свідомості. «Ми–почуття», якщо припустити, що
таке існує щодо громадян України, характеризується
або певною ностальгією за радянськими часами,
або відчуттям власної меншовартості та бідності в
порівнянні з західними високорозвиненими країнами, ну
й нарешті відчуттям якоїсь невизначеності з присмаком
безвихідності.
На жаль, практика засвідчила, що реалізація
соціальної політики в Україні не завжди забезпечувала
можливості
для
дотримання
державою
своїх
зобов’язань. Зрозуміло, за умови системної економічної
кризи соціальна політика не може бути повноцінною,
адже для реалізації соціальних програм потрібні значні
ресурси [11, s. 112]. У цей період функції держави
зводяться до забезпечення мінімального соціального
захисту найбільш нужденним верствам населення. Проте
в Україні соціальна ціна реформ виявилася надмірною, а
система соціального захисту малоефективною.
Майнове розшарування, перерозподіл суспільного
багатства, збагачення та концентрація значних матеріаль
них цінностей в руках у невеликого прошарку населення
на тлі різкого зниження життєвого рівня і навіть зубожіння
переважної більшості громадян України свідчать про
недосконалість системи оплати праці та податкових
механізмів регулювання доходів населення. Діюча система
соціальної політики не забезпечує дотримання основних
соціальних прав більшості громадян в усіх сферах
суспільства, надання в потрібному обсязі допомоги бідним
тощо, а навпаки, сприяє посиленню даних деформацій
та збільшенню можливостей, прав і доходів виключно
заможних верств населення [16, p. 420].
Характерними рисами системи соціального забезпе
чення перехідного періоду стали:
– зрівнялівка у пенсійному забезпеченні та низький
його рівень;
– стрімке підвищення вартості та погіршення якості
послуг закладів освіти, охорони здоров’я, культури;
– відсутність соціального захисту і прав громадян,
які працюють у приватному секторі;
– незабезпечення регресних виплат у зв’язку з тру
довим каліцтвом та професійним захворюванням;
– неефективність управління коштами Фонду
соціального страхування, Пенсійного фонду, Державного
фонду сприяння зайнятості населення тощо.
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Життя вимагає розробки цілісної соціальної політи
ки, тісно пов’язаної з економічним розвитком держави,
її фінансовими можливостями [15, p. 340]. Умови для
формування і реалізації соціальної політики на основі
визначеної стратегії економічного розвитку та фінан
сової стабілізації мають бути закладені в основних
напрямах соціальної політики. Державна соціальна полі
тика будується у напрямах:
– подолання негативної тенденції зменшення чисель
ності населення, всебічної підтримки і створення сприят
ливих умов для розвитку сім’ї, жінок, дітей та молоді;
– удосконалення соціально–трудових відносин через
запровадження відповідної політики доходів населення,
забезпечення гарантованості та своєчасності виплати
заробітної плати, пенсій, стипендій, допомоги та інших
соціальних виплат; розвитку ринку праці, посилення
державного нагляду за дотриманням прав працюючих,
створенням безпечних умов праці; підтримання життє
діяльності населення; розвитку соціального партнерства;
– здійснення всеохоплюючої реформи системи со
ціального забезпечення шляхом реформування соціаль
ного страхування та пенсійного забезпечення, розвитку
системи адресної допомоги найуразливішим верствам
населення, удосконалення системи соціального захисту
інвалідів, ветеранів ві1йни та праці, громадян, які
постраждали від Чорнобильської катастрофи.
Відповідно, пріоритетами соціальної політики мають
бути визначені:
– створення умов для забезпечення достатнього
рівня життя населення;
– розвиток трудового потенціалу, народонаселення;
– формування середнього класу, недопущення над
мірної диференціації населення за рівнем доходів;
– проведення ефективної пенсійної реформи;
– надання адресної підтримки незахищеним верст
вам населення;
– всебічний розвиток освіти, культури, поліпшення
охорони здоров’я населення.
За таких умов життєво необхідною для досягнення
національного консенсусу щодо проведення змін є така
політична економія перехідних процесів, яка має на
меті і здатна забезпечити відновлення неінфляційного
зростання, блокування безробіття та здійснення стратегії
справедливого розподілу як тягаря, так і вигод від змін
[11, s. 31].
Головні компоненти цього менеджменту політичної
економії соціальної безпеки такі:
– Перша – сприяння динамічній енергії базисних,
економічних структур та інституцій з неодмінним одно
часним визнанням того, що ринок сам по собі не є
соціально ефективним.
Ринок є основою для досягнення мікроекономічної
ефективності Але ринкові сили, що діють самі по
собі, ніколи не досягнуть ні повної зайнятості, ні
соціально бажаного розподілу доходів, ні соціально
прийнятного географічного поширення економічної
діяльності, більше того, існує багато благ та послуг,
необхідних для забезпечення економічної та соціальної
ефективності, виробництво та розподіл яких не можуть
бути забезпечені ринковим механізмом [7, s. 83].
Найвизначнішими серед них є охорона здоров’я, основні
види соціального страхування (проти безробіття та ста
рості, хвороби тощо), значна частина освіти та культури
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 125

плюс, звичайно, такі традиційні сфери, як оборона і
забезпечення законності та правопорядку.
Тут, звичайно, слід наголосити, що ринок аж ніяк не
відкидається у соціальноорієнтованих країнах Європи.
Він – важливий інструмент автоматичного мікроеко
номічного регулювання змін у питаннях технології,
внутрішніх та світових потреб, дефіциту ресурсів [10,
s. 56].
– Друга – принципове обстоювання рівності мож
ливостей та визнання того, що можливості не можуть
бути рівними, якщо існує велика нерівність у доходах.
Обстоювання ідеї рівності для багатьох, по суті, є
політичним питанням, тобто більша рівність розгля
дається як найвища мета.
– Третя – обстоювання справедливості в еконо
мічних справах, насамперед, справедливості соціальної.
Тягар труднощів повинні більшою мірою нести «люди
з найширшими плечима». Що ж до вигод, пов’язаних
з економічними досягненнями, то вони мають розпо
ділятися між усіма.
– Четверта – прагнення досягти якомога більш
широкої та масової участі громадян у прийнятті
рішень: чи то через участь в управлінні виробництвом
на робочих місцях та через незалежні профспілки, чи
то через широку громадянську активність, чи то через
політичні процеси. Іноді це вважають лише політичною
метою, іноді, як от у цій доповіді, важливою складовою
ефективності економіки.
– П’ята – визнання того, що економічний прогрес
повинен базуватись на стабільному розвитку при
неодмінному збереженні довкілля та природних ресурсів
для наших дітей та онуків. Короткозоре економічне
зростання, що базується на отруєнні повітря, яким
ми дихаємо, води, яку ми п’ємо, ґрунтів, на яких ми
вирощуємо наші в врожаї, – неприйнятне.
Інша головна проблема – корупція. Цей «рак
суспільства» може набувати різних форм – від
підтримування старих зв’язків до дрібних хабарів
дрібним бюрократам і аж до прямолінійної жорстокої
організованої злочинності. Не можна недооцінювати
масштаб корупції, хоч цей масштаб і різний у різних
країнах. Корупцію, що з певного моменту поширилась
і стала звичайною та загальноприйнятою, потім важко
викоріняти [10, s. 72]. Було б надто поверховим при
пустити, що корупція зникне із усуненням недовер
шеностей ринку. Ясно, що згідно з підручниками,
ринкова економіка дає менше можливостей для корупції
та пошуків незаконних джерел доходу.
Ці питання стосуються економіки, проте важливим
для України, як для держави, що розвивається, є
працююче демократичне суспільство [2, c. 439].
Протягом років, коли комуністичне повновладдя
було повалене, усі перехідні країни пройшли через
антикомуністичні революції та зміни. Після цього
відбувалися більш–менш успішні, з точки зору демо
кратичних принципів, вибори, в результаті яких, як
правило, склад уряду змінювався. Тому необхідно
визнати, що, поза усякими сумнівами, демократія довела
у перехідних країнах свою присутність та силу.
Однак демократія – це більше, ніж вибори.
Демократія, як умова соціальної національної безпеки,
повинна підтримуватися громадянським суспільством, у
якому існує та процвітає велика кількість недержавних
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організацій (йдеться про органи самоорганізації та
самоуправління населення, церкви та інші релігійні
спільноти, профспілки, бізнесові фірми, благодійні
організації, політичні партії, людей творчих професій,
видавців, освітні товариства тощо) [14, p. 325]. Щоб
громадянське суспільство було здатне забезпечити
підвалини демократії, у ньому повинні домінувати куль
тура компромісу, повага до меншин і етика соціальної та
персональної порядності [2, c. 386]. Культура демократії
явно пускає коріння у перехідних суспільствах, що
так довго заперечували її. Проте з цього коріння ще
потрібно щось виростити.
Мається на увазі питання формування ефективної
соціальної безпеки в контексті стратегії соціальної
політики та національної безпеки держави.
Питання полягає в тому, чи політична мова сьогодні
може зробити людей здатними виражати свої інтереси та
прагнення у такий спосіб, щоб це дало змогу ефективно
досягти збалансованих та дієвих змін.
Демократія серйозно постраждала 6, якби люди
збайдужіли до політики, розчарувалися 6 через історичні
зради і труднощі змін і перейнялися лише турботами
про повсякденне життя. Якби таке сталося, політичний
простір став би відкритим для популістів усіляких
ґатунків. На щастя, можна констатувати, що це не є
головною тенденцією.
Навпаки, ми бачимо демократичну культуру, що
постійно поглиблюється. Тому головним завданням є:
трансформувати політичну мову в соціальній безпеці
держави [15, p. 68–70], як практичне підтвердження
того, що держава у своїй соціальній політиці практично
реалізує інтереси суспільної більшості, а не окремого
соціально–економічного угруповання та збільшити роль
політичного діалогу, який включає також і діалог про
економічний вибір.
Висновки. Щоб трансформація була успішною, необ
хідні неабияка порядність та сильне почуття відповідаль
ності за громадське благо у сфері державного управління
[8, s. 122]. По суті, це є завданням суспільно–політичним,
як умова стабільної моделі соціальної безпеки в структурі
загальної системи національної безпеки.
Але ризик у тому, що у перехідний період корупція
може встигнути стати всеохоплюючою, що призведе
не до соціально–ринкової економіки, а до дикого та
грабіжницького ринку [14, p. 341]. Посткомуністичний
підйом злочинності та корупції частково спричинений
втратою моральних та правових орієнтирів.
Незважаючи на ті перепони, які ставлять обставини
та час на шляху України до цивілізованого життя
за європейським зразком, ми маємо перед собою
таку перспективу та необхідний для цього потенціал
економіко–соціальних і політико–правових можливостей.
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Ціннісні пріоритети як координати
соціального світу сучасної людини
Розглянуто ціннісні пріоритети як координати соціального світу
сучасної людини. Метою дослідження є визначення і аналіз ціннісних
пріоритетів як координат соціального світу сучасної людини. Методологічним
інструментарієм дослідження є діалектичний, порівняльний та інші методи.
Зроблено висновок про те, що кожне суспільство формує певну систему
цінностей. Вона містить в собі загальнолюдський компонент і разом з тим
є своєрідною, неповторною, такою, що дає можливість відокремити одну
культуру від іншої. Східна і західна культури мають різні системи цінностей.
Цінності–цілі – це вищі, абсолютні цінності. Абсолютною цінністю є сама
людина, її життя. Крім цього, до вищих цінностей варто віднести сенс життя,
справедливість, волю, мир, працю, добро, істину, красу. Цінності–засоби
підпорядковані вищим цінностям, забезпечують їхнє досягнення. Завданням
у подальших дослідженнях цього актуального напряму є проблема адаптації
особистості до нових ринкових і демократичних реалій.
Ключові слова: цінності, людина, стиль життя, інформаційне
суспільство, потреби, пріоритети, орієнтації, цілі, культура, економіка, індивід,
колектив.

У процесі дослідження поведінки індивіда вчені
звернули увагу на той факт, що всіх членів суспільства
можна розділити на кілька підгруп (або типів) у від
повідності з тими соціальними практиками, які вони
використовують. З іншої сторони, кожне суспільство
зацікавлене в певному типі особистості, який щонай
краще відповідає йому, й тому висуває свої вимоги до
формування соціального типу особистості. Соціальний
тип особистості – продукт складного переплетення
історико–культурних і соціально–економічних умов
життєдіяльності людей. Особливої ваги набуває компен
діум власних якостей: уміння вирішувати проблеми,
здатність працювати в команді, адаптивність, уміння
вчитися впродовж життя, спілкуватись тощо.
На загальнонауковому рівні методології важливою
є концепція екзистенціальних цінностей як цінностей
існування людини (Ф. Василюк, Е. Гессерль, М. Каган,
А. Маслоу та ін.).
Незважаючи на актуальність проблеми ціннісних
пріоритетів, окреслена проблема ще не має пропозицій
щодо конкретних практичних змін, не осмислена
достатньо вичерпним чином у якості предмета цілісного
філософського аналізу. Зокрема філософського розгляду
потребують такі проблеми, як ціннісний контекст
сучасної людини.
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Таким чином, метою дослідження є визначення і
аналіз ціннісних пріоритетів як координат соціального
світу сучасної людини.
В основі диференціації членів суспільства на
соціальні типи лежать соціальні практики, формування
яких обумовлюється суспільством через систему
цінностей, що культивуються соціокультурною сферою
суспільства, ціннісних орієнтацій та установок, харак
терних для членів даного суспільства. Дослідження
цього обумовлювання дозволяють простежити еволюцію
наукової рефлексії про уявлення, що пов’язані з певним
типом поведінки, і вимоги (соціальні зобов’язання), які
суспільство пред’являє до кожного з типів.
Ціннісні пріоритети задають координати соціального
світу суб’єкта, знаходяться в основі процесів соціальної
інтеграції, структуризації й організації соціального часу
й соціального простору людини, підтримують відчуття
належності, спільності, солідарності. Кожне суспільство
формує певну систему цінностей. Вона містить в
собі загальнолюдський компонент, і разом з тим є
своєрідною, неповторною, такою, що дає можливість
відокремити одну культуру від іншої. Східна і західна
культури мають різні системи цінностей.
В східній культурі пріоритетними є такі цінності,
як колективізм, єдність людини і природи, повага до
батьків та старших, орієнтація на самовдосконалення,
зміни себе, а не зовнішнього світу.
В західній культурі на перші позиції виходять такі
цінності, як індивідуалізм, кар’єра, діловий успіх,
конкуренція, гроші.
Комплекс цінностей, які розділяються основною
частиною членів суспільства, формує єдину «серединну»
культуру, яка забезпечує єдність та цілісність духовного
життя суспільства, знімає загрозу розколу суспільства.
Система цінностей – це складна, динамічна система.
В ній можливі протиріччя і конфлікти між самими
цінностями. Поліформізм цінностей пояснюється наяв
ністю у суспільстві різнорідних соціальних, етнічних,
конфесійних груп. В будь–якому суспільстві існують
відмінності між поколіннями, а також субкультури. У
площині самої культури формуються та розвиваються
нові елементи, які згодом можуть вступати у протиріччя
з існуючою системою цінностей.
Разом з загальнокультурною існує і особистісна,
індивідуальна ієрархія та динаміка цінностей. Це
значить, що людина формує для себе певну систему
цінностей, яка буде змінюватися у процесі розвитку
самої людини.
Цінності є ніби «місцем зустрічі» індивідуума і
суспільства, а ціннісний підхід у цілому спрямований
на вивчення й пояснення міжкультурних варіацій.
Деякі дослідники розглядали цінності як квінтесенцію
особистості [1, с. 102]. З таким трактуванням цінностей
пов’язано, у свою чергу, поняття ціннісної орієнтації
(value orientation), що Ф. Клакхон визначив як
«узагальнену концепцію природи, місця людини в ній,
відносини людини до людини, бажаного й небажаного
в міжособистісних відносинах і відносинах людини з
навколишнім світом, концепцію, що визначає поведінку
(людей)» [1, с. 441].
Так, зокрема, особистість розглядалася як система
ціннісних орієнтацій, подібних тим, які характери
зують культуру. Кожна людина, на думку Ф. Клакхон,
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має усередині себе самої, як частину своєї власної
особистості, певну ієрархію ціннісних орієнтацій, які
звичайно формуються під впливом різних особливостей
поведінкової сфери, властивої даній культурі, тієї або
іншої традиції. Вони закладаються у свідомість людини
в роки ранньої соціалізації й, у свою чергу, поступово
стають всеохоплюючою рисою даної культури. Ціннісну
орієнтацію Ф. Клакхон й її співавтор Ф. Стродбек
визначали в такий спосіб: «Ціннісна орієнтація є
комплексом чітко визначених принципів, які виходять
із взаємодії елементів, розрізнених з теоретичної точки
зору – оцінних, когнітивних тощо, які у своєму синтезі
становлять магістральний напрям проявів даної куль
тури, її центральну тему, які детермінують собою різні
людські вчинки і які дають відповіді на те, що прийнято
називати загальнолюдськими проблемами» [2, с. 9].
Представники культуро–центристського підходу
вважали, що колективні цінності впливають на цін
нісну структуру індивіда. Вони стверджували, що,
навпроти, варто говорити про вплив індивідуальних
особливостей модальних особистостей, які домінують
у даній культурі, на формування групових цінностей.
Так, зокрема, етнолог М. Сміт наприкінці 60–х років
ХХ ст. почав застосовувати підходи, прийняті в теорії
символічної взаємодії до дослідження цінностей
в етнології, й розглядати концепцію цінностей як
центральну в структурі людської особистості, як те ядро,
відштовхуючись від якого, людина ніби конструює саму
себе. За Смітом, помилково було б вважати, що загальні
культурні цінності або цінності культури, є так саме й
особистісними цінностями, яких дотримуються окремо
взяті члени культури. Він припускав, що особистісні
цінності є результатом складної взаємодії між культурою
і оточенням індивіда [1].
Існують різні способи й принципи класифікації
цінностей. До предметних цінностей відносяться
предмети матеріальної й духовної діяльності людей, а
також природні явища, що мають для людини позитивне
значення й здатні задовольняти її потреби. Суб’єктивні
цінності – це установки, оцінки, вимоги, заборони, які
виступають регуляторами діяльності людини. Мате
ріальні цінності задовольняють матеріальні потреби
людини (у їжі, одязі, житлі). Духовні цінності задоволь
няють духовні потреби людини (у пізнанні, творчості,
прекрасному). Цінності–цілі – це вищі, абсолютні
цінності. Абсолютною цінністю є сама людина, її
життя. Це завжди цінність–ціль і ніколи до неї не
треба відноситися як до цінності–засобу. Про це писав
І. Кант у своєму категоричному імперативі. Крім
цього, до вищих цінностей варто віднести сенс життя,
справедливість, волю, мир, працю, добро, істину, красу.
Без реалізації цих цінностей людина не може відбутися
як особистість. Цінності–засоби підпорядковані вищим
цінностям, забезпечують їхнє досягнення.
В рамках системи ціннісних орієнтацій також
можна виділити три великі групи: 1) «материнські» як
матеріально–економічні; 2) «батьківські» як духовно–
гуманітарні; 3) символічно–інтерсуб’єктивні як раціо
нальні.
1) Матеріально–економічні ціннісні орієнтації.
Цей вид цінностей розподіляється по осі «планова
економіка – ринкова економіка». Вибір на користь тієї
або іншої групи детермінується економічним статусом
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людини, її приналежністю до тієї або іншої соціальної
групи, економічною активністю або економічною
пасивністю. Якщо та або інша соціальна група є
економічно залежною частиною суспільства й має
потребу у всілякій підтримці держави, вона вкрай
зацікавлена в державному керуванні економікою й у роз
витку державного сектора економіки. Ця група, будучи
об’єктом опіки з боку держави, ратує за соціально
орієнтовану економіку. З іншого боку, економічно
активні суб’єкти й співтовариства, будучи революційно–
реформаторською частиною суспільства, впевнені в
необхідності розвитку ринкових відносин, чиї принципи
невіддільні від принципів економічної самостійності.
Економічна незалежність – основа політичної незалеж
ності.
2) Духовно–гуманітарні ціннісні орієнтації тради
ційно розділяються на індивідуально–спрямовані, або
етичні, й колективно–спрямовані, або політичні ціннісні
орієнтації.
3) Раціонально–ціннісні орієнтації засновані на
раціональному визначенні й обмеженні ціннісних
об’єктів як змістів. Якщо матеріально–економічні
й гуманітарно–духовні орієнтації встановлюються
суб’єктом або даються йому на основі соціально–
суспільного досвіду як детермінованої ззовні сфери
об’єктивних й суспільнозначущих символів, то раціо
нально–ціннісні орієнтації конституюються суб’єктом
зсередини, як іманентні поняття, й предмети, як
продукти спонтанної діяльності, уяви й мислення,
щоправда, немислимої без свого вираження зовні.
Раціонально–ціннісні орієнтації діляться на суб’єк
тивно–раціональні й об’єктивно–раціональні орієнтації.
Суб’єктивно–раціональні орієнтації, як правило, засно
вані на ідеалістичних поглядах, що поміщають суб’єкта
у центр реальності, яка цим суб’єктом конструюється.
У ціннісно–теоретичному плані межею таких поглядів є
соліпсизм, практичним вираженням якого є егоцентризм.
Джерелами суб’єктивізму й індивідуалізму традиційно
вважаються концепції й установки епохи Ренесансу
й Нового часу, ключовим для яких є картезіанський
принцип «когіто» – «Я мислю, отже, існую». Цей
принцип істотно усталив антропоцентричний характер
світогляду сучасної людини, в основі якого лежить
принцип автономного, незалежного від зовнішніх,
трансцендентних детермінацій, іманентного консти
туювання й регулювання раціональних понять і
моральних цінностей. Вершиною суб’єктивістської
системи цінностей є воля, причому розуміється вона як
автономія волі, що розумно обмежує свої устремління.
Автономна воля сама пропонує собі закон, якому
добровільно себе підкоряє. Автономна воля являє
собою якусь «монаду» (Лейбніц), що замкнута й не має
комунікативних зв’язків з іншою монадою. Граничними
підсумками суб’єктивістської теорії цінностей стають
ціннісний індивідуалізм, економічна самостійність і
політична незалежність.
Об’єктивно–раціональні орієнтації засновані на реа
лістичному й інтерсуб’єктивному характері консти
туювання цілераціональних змістів, на акцентуванні
колективної домінанти людської природи у пику інди
відуалістичній складовій людської істоти, на тім, що
людина є невід’ємною частиною суспільного колек
тиву, «сукупністю соціальних відносин» (К. Маркс)
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[3]. Але такий сугубо теоретичний підхід (теоретичне
пояснення) відмінностей між соціальними типами
особистості не задовольняє дослідників, оскільки не
дозволяє задавати критерії операціоналізації поняття
«соціальний тип особистості». Тому актуальним стає
питання виміру якості, успішності й ефективності
культури життєдіяльності особистості. Для цього виміру
використовуються наступні категоріальні індикатори:
життєвий успіх, стиль життя, ціннісні орієнтації,
соціальні практики, суб’єктивна оцінка населенням
власної адаптованості.
Стиль життя – це система практик, які тісно
пов’язані й постійно повторюються у повсякденних
виявах індивіда. Стиль життя – це та сторона
організації життя особистості, де особистість проявляє
себе через вибір, світогляд, свої цінності, ідеали,
уявлення, смаки, через самозатвердження. Стиль
життя, за Г.–П. Мюллером, є зовнішнім вираженням,
практичним втіленням основних цінностей особистості,
тактичним проявом її стратегічних уявлень. Стиль
життя визначають також як відносно стабільну форму
організації повсякденного життя в рамках структури
заданої життєвої ситуації з обліком доступних ресурсів.
У стабільному суспільстві стилі життя членів
спільності регулює ціннісно–нормативна система як
безпосередньо – через рольові експектації відносно
поведінки людей з різними соціальними статусами,
так й опосередковано – формуючи свідомість (ціннісні
орієнтації, установки, життєві цілі, тобто ідеальні моделі
способу життя, що дозволяють на рівні суб’єктивного
мислення підготуватися до успішного виконання
соціальних ролей).
У нестабільному суспільстві, де ціннісно–норма
тивна система руйнується й виникає стан аномії, стилі
життя обумовлені насамперед особливостями інди
відуальної свідомості. Вирішальну роль здобуває афек
тивний, когнітивний і моральний потенціал індиві
дуальних особливостей свідомості й поведінки людей,
життєдіяльність яких здійснюється в дезорганізованому
суспільстві. Адже в умовах порушення звичайного
механізму адаптації детермінація стилів життя відбу
вається не шляхом пристосування до соціальних норм, а
на основі індивідуальних ціннісних переваг і ціннісних
орієнтацій, що і є підґрунтям для кристалізації нової
ціннісно–нормативної системи суспільства.
Типовий образ успішної людини – це той, хто може
реалізувати бажану життєву модель за умов сучасних
суспільних реалій. Успішні люди діють, перебуваючи на
більш високому рівні свідомості, ніж більшість людей.
Вони більшою мірою усвідомлюють, а речі розуміють
інакше. Саме тому те, що вони чинять, збільшує поле
тяжіння, що оточує їх, притягуючи життєвий досвід,
на якому вони сфокусовані. Те, що вони хочуть, само
знаходить їх, хоча зовні це виглядає інакше. Модні
слова, вигадані для опису цього феномену, свідчать, що
людина має «магнетичну індивідуальність», «харизму».
Є відчуття, що їх поле тяжіння посилюється до такого
рівня, коли стає значно більшим, ніж в оточуючих,
тому людина й «вирізняється з натовпу». Успішні
люди за той самий проміжок часу можуть досягти
більших результатів, ніж пересічна людина, оскільки за
допомогою концентрації вони встановлюють контроль
над своїм відносним часом і уповільнюють його хід,
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збільшуючи швидкість руху молекул своїх думок.
Таким чином, в їх розпорядженні виявляється більше
«часу» для виконання поставлених завдань. Джерелом
панівних уявлень про успіх є культура. Саме вона (через
систему ціннісних пріоритетів) мотивує людей до певної
поведінки, спрямованої на досягнення цього успіху,
відповідних йому статусних позицій.
Підсумовуючи проведене дослідження, можна зро
бити висновок, що кожне суспільство формує певну
систему цінностей. Вона містить в собі загально
людський компонент і разом з тим є своєрідною,
неповторною, такою, що дає можливість відокремити
одну культуру від іншої. Східна і західна культури
мають різні системи цінностей. Цінності–цілі – це
вищі, абсолютні цінності. Абсолютною цінністю є сама
людина, її життя. Крім цього, до вищих цінностей варто
віднести сенс життя, справедливість, волю, мир, працю,
добро, істину, красу. Цінності–засоби підпорядковані
вищим цінностям, забезпечують їхнє досягнення.
В рамках системи ціннісних орієнтацій також
можна виділити три великі групи: «материнські» як
матеріально–економічні; «батьківські» як духовно–гума
нітарні; символічно–інтерсуб’єктивні як раціональні.
Запропонований у дослідженні варіант вирішення
проблеми цінностних пріоритетів як координат соціаль
но світу сучасної людини не вичерпує всіх аспектів
даної теми. Завданням у подальших дослідженнях цього
актуального напряму є проблема адаптації особистості
до нових ринкових і демократичних реалій.
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Valuable priorities as the coordinates of the social world
of a modern person
The article considers the valuable priorities as the coordinates of the social world
of a modern person. The purpose of the study is to identify and analyze the valuable
priorities as the coordinates of the social world of a modern person. Methodological
tools of research are dialectical, comparative and other methods. It is concluded that
each society forms a certain system of values. It contains a human component and at
the same time is peculiar, unique, that makes it possible to separate one culture from
another. Eastern and Western cultures have different value systems. Values–goals are
higher, absolute values. Absolute value is the person himself, his life. In addition, to
the higher values it is worth to refer to the meaning of life, justice, freedom, peace,
work, goodness, truth, beauty. Values–means are subject to higher values, they ensure
their achievement. The task of further research of this urgent area is the problem of
personal adaptation to new market and democratic realities.
Keywords: values, person, lifestyle, information society, needs, priorities,
orientation, goals, culture, economy, individual, collectivity.
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Мова як фундаментальний феномен
«третього світу»
Мета статті – розглянути мову як фундаментальний феномен
«третього світу» К. Поппера. Проаналізовано неточність у класифікації
Дж. Серля щодо онтологічно суб’єктивного статусу всіх ментальних фактів
та запропоновано усунути її за допомогою звернення до концепції «третього
світу» К. Поппера. Обґрунтовано інституціональний статус мови, її функції
як соціального інституту та важливість для виникнення та існування інших
соціальних інститутів. Здійснено спробу з’ясувати, до якого світу К. Поппера
відноситься мова; встановлена її приналежність до всіх трьох світів, в тому
числі і до «третього світу», та фундаментальне значення для його виникнення
та існування. Застосовано наступні методи дослідження: діалектичний,
аналітичний, критичний, моделювання, порівняльний.
Ключові слова: мова, концепція «трьох світів», соціальний інститут.

У попередньому дослідженні «Сучасні філософські
концепції соціальних інститутів» [7] ми розглянули
сучасні філософські концепції соціальних інститутів
Є. Дюркгейма, Т. Парсонса, Т. Веблена, Д. Норта та
Дж. Серля та порівняли їх принципові положення.
З’ясувалося, що досліджувані філософи, окрім
Дж. Серля, розглядаючи систему соціальних інститутів
в суспільстві, характеризують її як систему установок
та правил, що регулюють поведінку суб’єктів та забез
печують відносну сталість та збереження суспільства:
організовують, формалізують та спрощують діяльність
людей, здійснюють на суспільство моральний вплив
(Є. Дюркгейм); визначають та регулюють правильну
поведінку акторів, спрямовану на задоволення тих
чи інших потреб, а також забезпечують єдність
членів суспільства та безперервний зв’язок поколінь
(Т. Парсонс); змінюючись, забезпечують еволюцію
та розвиток суспільства (Т. Веблен); складаючись з
формальних та неформальних обмежень, регулюють
поведінку особистостей (Д. Норт). Але при цьому
походженню соціальних інститутів, формуванню сис
теми установок та максим, що до них належать, приді
ляється, на нашу думку, недостатньо уваги.
Дж. Серль у роботах «The Construction of Social
Reality» [3] та «Making the Social World» [2] намагається
пояснити, з чого саме складається і як утворюється
соціальний інститут, що було докладно розглянуто у
наших дослідженнях «Сучасні філософські концепції
соціальних інститутів» [7] та «Концепція факту
Дж. Серля» [4]. На його думку, соціальний інститут
утворює сукупність інституціональних фактів, що
«зазвичай мають вигляд конститутивного правила виду
«X вважається Y в контексті C» [3, c. 46]; в свою чергу,
існування таких фактів можливе лише завдяки мові –
фундаментальному соціальному інституту, що робить
можливим комунікацію між людьми та надає їм змогу
приписувати об’єктам, суб’єктам чи явищам функції,
які вони не можуть виконувати лише за рахунок своїх
фізичних властивостей.
Розглянувши теорію соціальних фактів та соціальних
інститутів Серля, можна звернути увагу на значущу
неточність. Так, Серль розподіляє всі факти на грубі
фізичні та ментальні. Грубі фізичні факти є онтологічно
об’єктивними, тобто не залежать від наявності спос
терігача та особливостей його сприйняття, а ментальні –
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онтологічно суб’єктивними, тобто залежать від даних
факторів. Власне, підвидом ментальних фактів є і
інституціональні, сукупність яких і утворює соціальні
інститути. Але соціальні інститути не можуть бути
зведені лише до ментальних фактів, що існують лише
у свідомості спостерігача, будь–якої мислячої істоти.
Вони, безумовно, створюються людьми, тобто мають
суб’єктивне походження, але надалі не залежать від їх
втручання в такій мірі.
Так, порівняймо ментальний, соціальний та інсти
туціональний факт. Ментальні факти, наприклад,
«Мені холодно» або «Мені подобається читати
Дж. Лондона» цілком залежать від свідомої істоти,
є онтологічно та епістеміологічно суб’єктивними.
Соціальні факти («Зараз ми слухаємо лекцію»,
«Собаки грають з дітьми»), що обов’язково включають
елемент колективної інтенціональності, тобто спря
мованості кількох свідомих істот на один і той самий
об’єкт, суб’єкт або явище, також є онтологічно суб’єк
тивними, але можуть бути як епістеміологічно
суб’єктивними («Нам не подобається новий колега»),
так і об’єктивними (наприклад, «Ми граємо у футбол
зараз»). Інституціональні факти також онтологічно
суб’єктивні, тобто сформульовані людьми, адже
приписування статусної функції – це процес, властивий
лише людині як свідомій, мислячій істоті. Але після
того, як сукупність інституціональних фактів склалася
у інститут і була визнана колективно, вона отримує
епістеміологічно об’єктивний статус. Так, наприклад,
інститут влади, заснований ще до нашої ери, не
потребує впевненості окремих людей у своєму існуванні
для того, щоб існувати.
Втім Серль зазначає, що його ієрархічна класифі
кація не включає деякі види фактів, зокрема мате
матичні [3, c. 122]. На нашу думку, вдало доповнює
класифікацію Серля і долає цю неточність концепція
«трьох світів» К. Р. Поппера, вперше викладена ним під
час семінару у Лондонській школі економіки у 1960 р.
У 1967 р. він зробив доповідь «Epistemology Without a
Knowing Subject» на Третьому Міжнародному конгресі
з логіки, методології та філософії науки у Амстердамі,
яка пізніше ввійшла до складу роботи «Objective
Knowledge: An Evolutionary Approach» як 3 глава. На
думку Поппера, існують три світи [1, c. 211]: перший
(«world 1») – світ речей або фізичних об’єктів, другий
(«world 2») – світ суб’єктивного досвіду та третій
(«world 3») – світ тверджень самих по собі («statements
in themselves»); об’єктивного змісту мислення, змісту
наукових ідей [5, c. 25]; теоретичних систем, проблем,
проблемних ситуацій, критичних розмірковувань,
станів дискусій або критичних суперечок [6, c. 109];
у широкому сенсі – всіх продуктів людського розуму,
таких як інструменти, інститути та твори мистецтва [1,
c. 218]. При цьому перший та другий і другий та третій
світи можуть безпосередньо взаємодіяти між собою, але
взаємодія першого та третього можлива лише за умови,
що посередником між ними виступає другий світ [1,
c. 215]. Як приклад Поппер наводить втілення теорії в
фізичному об’єкті – книзі: книга, щоб бути прочитаною,
потребує і людського розуму, і наявності в собі теорії
самої по собі («theory in itself») [1, c. 216]. Так, теорії
самі по собі впливають на розум та досвід людини,
яка перетворює фізичний світ навколо неї. А взаємодія
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з предметами та явищами фізичного світу впливає на
суб’єктивний досвід людини, яка формулює теорії,
що набувають об’єктивного змісту і включаються до
третього світу.
Об’єкти, що включені до різних світів, мають
різний онтологічний статус. Так, об’єкти першого
світу онтологічно об’єктивні, тому що не залежать
від наявності свідомих істот. Об’єкти другого світу
онтологічно суб’єктивні, оскільки залежать від наяв
ності свідомих істот: якщо зникає свідома істота, зникає
і весь належний їй суб’єктивний досвід.
Визначити онтологічний статус об’єктів третього
світу більш складно. Безперечно, всі його складові є
продуктом людського розуму [1, c. 217], але надати
їм суб’єктивного онтологічного статусу не можна з
деяких причин: по–перше, будь–яке знання, що було
сформульоване і записане у вигляді твердження, теорії,
гіпотези тощо, вже не вимагає існування свідомої істоти
і може існувати без пізнаючого суб’єкта [6, c. 442–443].
Так, Поппер наводить два уявні експерименти [6, c. 441]:
в першому з них знищено всі суб’єктивні знання (що
належать до другого світу), машини та знаряддя праці,
але бібліотеки та можливість вчитися і засвоювати нову
інформацію залишилися. Дійсно, в даному випадку
людство, доклавши деяких зусиль, матиме можливість
відновити втрачене, оскільки матиме доступ до об’єктів
третього світу – об’єктивного знання.
Даний приклад ілюструє, що складові третього
світу дійсно мають не суб’єктивний, а об’єктивний
характер: вони продовжують існування, навіть коли всі
свідомі суб’єкти втратили знання про них. Для цього їм
достатньо бути сформульованими у вигляді текстової
або графічної інформації; так, Поппер визначає
теорію саму по собі як «абстрактне повідомлення,
закодоване, наприклад, в книзі, що декодується нами
в процесі читання» [1, c. 215]. Як бачимо, наявність
дешифратора–свідомої істоти після створення об’єкту
третього світу не є обов’язковою: «щоб належати до
третього світу об’єктивного знання, книга повинна (в
принципі, в можливості) мати здатність бути осягненою
(дешифрованою, зрозумілою або «пізнаною» ким–
небудь» [6, c. 451]. Важлива саме наявність такої
можливості та письмове свідоцтво, за допомогою якого
знання об’єктивується поза внутрішнім світом свідомих
суб’єктів.
Другий уявний експеримент [6, c. 441] полягає у
тому, що знищені ще й усі бібліотеки, що не дає нам
змоги реалізувати здібність до навчання. Всі знання
можна лише відновити, відкрити заново, проходячи
той самий шлях, який вже пройшли наші попередники.
Даний приклад доводить, що всі складові третього
світу повинні мати деяке матеріальне відображення –
наприклад, графічний запис. Коли вони його отримують,
то їх онтологічний статус змінюється із суб’єктивного на
об’єктивний.
Розглядаючи дані уявні експерименти, стає
зрозуміло, що для існування третього світу необхідна
мова як кодова, або знакова система. Для існування
першого світу вона не потрібна, адже фізичні об’єкти
та явища існують об’єктивно і незалежно від свідомих
істот. Для існування другого світу мова потрібна, адже
мисленнєві процеси, що складають світ суб’єктивного
досвіду, можуть відбуватися як за допомогою образів,
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 125

так і за допомогою вербальних конструкцій. Але вона не
необхідна абсолютно: наприклад, малюки, що взагалі не
володіють мовою, або дислектики, що мають порушення
вищих психічних функцій, мислять здебільшого
образами. Це не заважає їм отримувати суб’єктивний
досвід, який відноситься до другого світу.
Лише для складових третього світу абсолютно
необхідне існування мови. Поппер стверджує [1,
c. 212–213], що для того, щоб мати можливість обгово
рювати та критикувати об’єктивні думки, необхідно
«формулювати їх в більш–менш безперервній (особ
ливо лінгвістичній) формі» [1, c. 212–213]. Так, під
безперервною формою можна розуміти власне текст,
формулу, умовні позначення, піктограми, більш або
менш детальні зображення, фотокартки, нотні знаки
тощо – будь–який засіб, що дозволяє передати інфор
мацію найбільш повно. Головний критерій – «форму
лювати так ясно, щоб я міг критично розглянути його
(об’єкт третього світу – А. С. Бойко) з усіх сторін» [1,
c. 212].
Сам Поппер надає перевагу письмовій формі перед
усною, а друкованій – перед письмовою [1, c. 213]; на
нашу думку, найважливіше – щоб формулювання теорії
дозволяло декілька разів звертатися до інформації
у незмінному вигляді. Наприклад, усний переказ не
відповідає заявленим критеріям, оскільки робить
неможливим кількаразове звернення до однієї і тієї
самої інформації: під час усного переказу весь час
з’являтимуться нові деталі, відтінки значень, може
змінюватися самопочуття та настрій оповідача тощо.
Але якщо записати усний переказ інформації на
диктофон, він відповідатиме заявленим критеріям:
інформація залишатиметься у незмінному вигляді і буде
доступною до вивчення скільки завгодно разів.
Таким чином, мова як система знаків, як код
абсолютно необхідна для існування третього світу.
Більш того: Поппер зазначає, що без мови (а точніше –
без дескриптивної та аргументативної1 функції мови)
взагалі неможливе навіть виникнення третього світу:
«хоча третій світ не ідентичний світу лінгвістичних
форм, він виникає разом з аргументативною
функцією мови, тобто є побічним продуктом мови» [6,
c. 477].
Чи можна визначити, до якого світу К. Поппера
відноситься мова? На нашу думку, на дане питання
немає
однозначної
відповіді.
По–перше,
мова
відноситься до першого світу: звуки усного мовлення,
письмові позначки, рухи, що складаються у дактильну
азбуку тощо, безперечно, існують у фізичному світі,
можуть бути збереженими та відтвореними. По–
друге, мова належить до другого світу: це доводить
суб’єктивний досвід використання мови та особистий
зміст, що мовець вкладає у певні слова та вирази. По–
1
Поппер вважає [6, c. 121], що мова виконує дві
найважливіші нижчі та дві найважливіші вищі функції. До
перших, які властиві і мовам тварин, він відносить функцію
самовираження (вираження фізичного або психічного стану)
та сигналізації (передача інформації з метою здійснення
впливу). До найважливіших вищих функцій Поппер відносить
дескриптивну (опис об’єктів, суб’єктів, станів, ситуацій) та
аргументативну (критика описів згідно з їх істинністю, змістом та
правдоподібністю), що властиві лише людським мовам. На його
думку, саме розвиток вищих функцій мови призвів до формування
людського розуму, логічного мислення та раціональності.
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третє, вона безпосередньо співвідноситься і з третім
світом: як кодова система, що забезпечує існування
об’єктів третього світу. Мова в цьому сенсі – деякий
набір знаків, які комбінує мовець для досягнення певної
мети.
Крім того, мова входить до складу третього світу,
оскільки є соціальним інститутом. Вона виконує
найважливіші функції соціальних інститутів, на які
звертали увагу Є. Дюркгейм, Т. Парсонс, Т. Веблен,
Д. Норт, Дж. Серль та багато інших дослідників:
інтегративну, регулятивну, комунікативну, відтворення
суспільних відносин. Так, завдяки комунікації, що
відбувається за допомогою мовних засобів, можливо
взаєморозуміння та взаємне узгодження інтересів та
потреб, що є необхідним для існування суспільства
та взаємодії його членів. Також комунікація у її
різних проявах сприяє формальній (за допомогою
законів, наказів, інструкцій, приписів, постанов,
стандартів) та неформальній (за допомогою моральних
норм і законів, традицій, забобонів, обрядів, не
закріплених законодавчо, але прийнятих у конкретному
суспільстві або його групі правил поведінки) регуляції
функціонування суспільства. Завдяки усній та писемній
комунікації відбувається закріплення норм та правил,
культурних надбань, наукових знань та передача їх
від покоління до покоління. Більш того, мову можна
назвати фундаментальним соціальним інститутом,
тому що її існування не залежить від інших соціальних
інститутів. Щоб відбувалася комунікація за допомогою
усного чи писемного мовлення, немає необхідності
ні в економічних інститутах, ні в соціальних, ні в
інститутах влади тощо. А всі інші інститути не можуть
існувати як об’єктивовані сутності без того, щоб бути
кодифікованими у усній чи писемній формі – тобто, без
мови.
Характеризуючи соціальні інститути, варто додати,
що вони, як і інші об’єкти третього світу Поппера –
це не абстрактні, не умовні, а об’єктивно існуючі
сутності. Вони створюються людьми, виникають
у свідомості окремих суб’єктів, поширюються та
узагальнюються у суспільстві, а через деякий час,
коли певний спосіб дій чи мислення усталюється,
про нього з’являються письмові свідоцтва, починають
існувати об’єктивно, незалежно від тих, хто їх створив.
Цей факт можна порівняти з будинком: так, він
збудований людиною, але стоїть він вже без участі
людини. Наприклад, інститут шлюбу був створений
людьми; у різних країнах, у різних народів він може
несуттєво або суттєво відрізнятися. Але загальний
принцип законного поєднання двох (або більше) осіб
у сім’ю залишається незмінним. На даний момент
інститут шлюбу не залежить від того, чи думають про
нього або чи визнають його інші свідомі істоти: його
неможливо скасувати. Більш того: якщо зникнуть всі
люди, залишаться письмові свідоцтва, що затверджують
інститут шлюбу: записи у книгах реєстрації
громадянського стану, штампи, обручки, фотокартки,
дослідження, в яких описувалися ті чи інші особливості
інституту шлюбу, що принципово дозволять відновити
знання про такий інститут.
Те саме стосується інших інститутів: грошей,
власності, держави, науки, релігії тощо. Вони можуть
відрізнятися у різних народів, їх можуть не визнавати
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окремі члени суспільства або суспільні групи, але це
не заважає їм існувати як усталеній формі існування
суспільства. Соціальні інститути мають онтологічно
суб’єктивне походження, тобто створені людьми;
але, отримуючи суспільне визнання та кодуючись у
матеріальних предметах або символах, продовжують
існувати об’єктивно. Немає жодного соціального
інституту, під час існування якого не залишалось
би будь–яких матеріальних свідоцтв, хоча б записів,
навіть якщо йдеться про інститути, що регулюють
духовні потреби суспільства – наприклад, інститут
релігії або виховання. Інститут релігії кодується у
сакральних текстах та предметах, фото– та відео
фіксації релігійних актів, численних текстах, при
свячених різним аспектам релігії тощо. Існування
інституту виховання підтверджують тексти, присвячені
теоретичним та практичним аспектам цього процесу,
документація, присвячена реалізації цього процесу в
навчальних закладах, фото– та відеофіксація лекцій,
присвячених вихованню та власне виховних актів тощо.
Враховуючи вищесказане, можна дійти висновку, що
соціальні інститути належать до третього світу завдяки
мові: саме вона забезпечує об’єктивацію соціальних
інститутів.
Отже, на нашу думку, мова є фундаментальним
феноменом третього світу з декількох причин.
По–перше, існування третього світу взагалі стало
можливим у тому числі завдяки достатньо високому
рівню розвитку вищих функцій мови (дескриптивної
та аргументативної), оскільки вони здійснили великий
вплив взагалі на людський інтелект та зокрема на
раціональне логічне мислення. Так, тварини, птахи,
комахи здатні до об’єднання у групи та колективних
дій, що призводить до існування соціальних фактів
(наприклад, колективне полювання хижаків). Але
створювати соціальні факти та соціальні інститути
вони не можуть: це можливо лише за умови
колективного приписування статусної функції, тобто
наділення об’єкта, суб’єкта чи явища функцією, які
він не може виконувати лише за рахунок власних
фізичних властивостей. Таке приписування можливе
лише при достатньому рівні розвитку логічного
мислення.
По–друге, лише внаслідок існування мови можливе
існування третього світу як сукупності об’єктивного
знання, незалежного від свідомих істот. Так, щоб деяка
проблема або теорія могла отримати об’єктивний
онтологічний статус, вона має бути зашифрованою,
закодованою, принципово здатною до дешифрування
та декодування іншими. У випадку, якщо б не існувало
писемного мовлення, розвиток людства значно
ускладнився та сповільнився б. Якщо б не існувало
мови взагалі, тобто навіть усного мовлення, він був би
принципово неможливим.
По–третє, лише внаслідок розвитку вищих функцій
мови можливі операції з сутностями, що утворюють
третій світ – критика, аргументація тощо. Головний
зміст третього світу, на думку Поппера – це наукові
ідеї та теорії, робота з якими була б неможлива за
відсутності розвиненої мови.
Отже, мова – це складний, комплексний феномен,
який має основоположне значення для розвитку
вищих психічних функцій та когнітивних здібностей
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людини. Виникнення об’єктів третього світу взагалі
та соціальних інститутів зокрема можливе завдяки
здатності людини як свідомої мислячої істоти здійс
нювати різні мисленнєві операції та мові як засобу
здійснення та запису результатів таких операцій, а
також засобу спілкування між різними людьми. Таким
чином, мова створює соціальні інститути і одночасно
сама є фундаментальним соціальним інститутом, який
має вкрай важливе значення для існування третього
світу.
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Language as the fundamental phenomenon
of the «third world»
The purpose of the article is to consider language as the fundamental
phenomenon of the K. Popper’s «third world». Author analyzes the inaccuracy in
the J. Searle’s classification about the ontologically subjective status of all mental
facts and proposes to eliminate it by addressing to the K. Popper’s concept of the
«third world». It is substantiated the institutional status of the language, its functions
as a social institution and the importance for the emergence and existence of
other social institutions. It is made an attempt to find out which K. Popper’s world
language belongs to; is established its affiliation to all three worlds, including the
«third world», and the fundamental significance for its occurrence and existence. The
following research methods are applied: dialectical, analytical, critical, modeling,
comparative.
Keywords: language, concept of «three worlds», social institute.
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Екран як засіб формування
візуально–інформаційного досвіду
Здійснено дослідження екрану, як засобу формуючого новий культурний
досвід. На основі теорію семіосфери Ю. Лотмана визначено сутність екрану
як інформаційної границі. Екран є границею через яку формується візуальний
спосіб подачі і сприйняття інформації. Визначено, що особливість екранного
зображення полягає у візуальній динамічності образів, на основі внутрішньо чи
поверхнево екранного руху. Цей принцип допомагає екрану бути ефективним у
здійсненні впливу на людське життя. На основі історичного розвитку екранних
медіа проаналізовані основні види екрану. У статті визначено, що екранна
культура формується через актуалізацію людиною унікальних особливостей
різних видів екрану: реалістичності, віртуальності, псевдопрісутності,
інтерактивності, одночасно масовому і індивідуальному сприйняттю,
формування власного часового сприйняття, залученню людини у внутрішній
простір екрану і поєднання екрану із повсякденним життям.
Ключові слова: екран, екранна культура, кінематограф, телебачення,
відео арт, відеоігри, комп’ютер, смартфон.

Людське життя залежить від реалій зовнішнього
світу, а тому підпадає під вплив тих культурно–
історичних процесів, що існують у певний період часу,
у тому числі і процесів технічного розвитку. Зв’язок
між людиною і технікою є взаємодіючим. Людина
створює технічні засоби, а вони у свою чергу змінюють
принципи її існування, формуючи базовий рівень
культури. Нові технологічні досягнення здійснюють
значний вплив на всю людську цивілізацію, визначаючи
вектор її розвитку. Особливу роль у цьому аспекті
відіграють медіа. Під «медіа» розуміються не лише
засоби масової інформації, як часто вважають. До них
відносяться, також, такі засоби як: мова, годинник,
комікс, книга, фотографія, телефон, кіно і т.д. Їх
об’єднуючим фактором є те, що вони вносить істотні
зміни у спосіб життя і світосприйняття людини.
Сьогодні значний вплив на динаміку соціокультурних
процесів, здійснює такий медіа, як екран. У сучасній
соціальній комунікації, опосередкованої новими техно
логіями, поняття екрану стає домінантою сприйняття.
Екран трансформувавшись протягом декількох століть
вносив зміни у людське життя формуючи власну
екранну культуру. Щоб зрозуміти значення екранної
культури, потрібно проаналізувати особливості екрану,
як технічного засобу. Адже не будь–який технічний
винахід створює культурний резонанс. Щоб це сталось
техніка повинна виходити за межі своєї первинної
функціональності, не тільки реалізовувати потребу, але
створювати у економічному та у культурно плані новий
запит.
Екран – явище багатоаспектне і тому представлене
дослідженнями у різних галузях науки, таких як:
культурологія, медіа археологія, філософія, теорія кіно
і т.д. Ця сфера представлена роботами таких науковців
як: К. Разлогов, Л. Манович, М. Маклуен, Л. Туроу,
О. М. Орлов, Е. Хухтамо, Ч. Гір, Ж.–Ж. Вуненбургер,
З. Кракауер, К. Метц, А. Базен, О. Аронсон, Ю. Арабов,
Ж. Делез, У. Еко та ін. Дані дослідження у своїй
більшості аналізують екран, частково, розглядаючи
окремі її аспекти, репрезентовані різними технічними
засобами: кінематографом, телебаченням, відеоіграми
і т.д. Всі ці технічні засоби відносяться до екранної
культури. Екран створює екранну культуру і тому аналіз

269

Випуск 125

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

його особливостей і можливостей дасть розуміння того,
що вона собою являє.
Ціль статті полягає у дослідженні сутності та
характеристик екранної культури, на основі аналізу
екрану як візуально–інформаційного засобу.
Слово екран у перекладі із французького «есran»
має значення – ширми, або засобу, який відгороджує
чи затуляє, відокремлює («екранує») одне середовище
від впливу іншого. Медіа археолог Е. Хухтамо у своїх
дослідженнях, вказує, що у XVI ст. і навіть раніше слово
екран використовувалося для позначення засобу, який
слугував для захисту від камінного тепла чи протягів [9,
c. 123]. Тобто у функціональному плані екран є засобом
розподілу, відділенням одного від іншого, а отже
репрезентує собою границю.
Семіотик Ю. Лотман вказував на важливе куль
турно–інформаційне значення такого функціонального
засобу, як границя. Границя у Ю. Лотмана є одним із
головних елементів семіосфери – абстрактної моделі
будь–якого культурного простору. Семіосфера – це
простір соціально–культурного досвіду, збереження
інформації та принципів поведінки та сприймання
[4, c. 251]. Семіосфера виступає основую для
можливості будь–якої взаємодії: «поза семіосфери
немає ні комунікації, ні мови» [4, c. 251]. Семіотична
функція границі зводиться до обмеження проникнення,
фільтрації, адаптації та переробці зовнішнього у
внутрішнє [4, c. 266]. Це говорить не тільки про те,
що границя здійснює передачу інформації, але те,
що формує принципи сприйняття. Приналежність
людини до екранної культури пов’язана із наявністю
у неї екранного досвіду. У цьому аспекті важливим є
те, що екрана культура формується не на основі тих
засобів, що просто мають екран, а на основі тих, в
яких екранний простір є головним джерелом впливу і
передачі інформації. Саме тому, наприклад, mp3 плеєр
із екраном не буде елементом екранної культури, якщо
головною його функцією буде створення аудіопотоку.
Але він стане елементом екранної культури, коли у
ньому до музикальної функції буде додана функція
відеопрогравача, запуску відеоігор, тощо. Тобто особ
ливість екрану, а разом із тим і екранної культури
проявляється у принципах передачі і сприйняття інфор
мації.
Екран кінематографу заклав основи екранного
досвіду, відкривши новий візуальний спосіб подачі
інформації. Новизна у порівнянні із живописом та
фотографією була у динаміці. Суть кінозображення
полягала в особливій виразності у фіксації руху.
Візуальних рух, власне кінетика стали знаком, есте
тичним кодом екранного простору. Екранний еквівалент
рухомій реальності дозволив зменшити дистанцію між
глядачем і екраном, загострюючи сенсорні переваги і
полегшуючи діалог із цією реальністю.
Завдяки кінематографу, а потім телебаченню поняття
екранної культури стало пов’язано із візуальним
поворотом. Важливе значення візуального повороту
полягає не в тому, що люди раптом «відкрили» для
себе зображення і «закрила» мовний світ. Поворот
полягає у відмові визнавати «природним» мовне
домінування в обороті візуальних образів. Сфера
візуальних образів – це, головним чином, сфера іншого
інформаційного досвіду – не категоріально–розумового,
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а перцептивного. Візуальний тип мислення на
противагу вербальному – це нелінійний, ризоматичний
тип мислення, який співпадає із уявою, як здатністю
конструювання чуттєвих та ментальних відчуттів. І
у цьому аспекті важливим є ідеологічні можливості
екрану, його здатність впливати на людей не на основі
логічного, а чуттєвого сприйняття. Саме тому екран
кінематографу та телебачення із самого свого початку
стали ефективним засобами для політичної пропаганди.
Динамічність кінематографічного зображення ство
рили візуальний досвід, важливим аспектом якого є
часова характеристика. Час кіно – це індивідуальний
час, незалежний від реального. Цей принцип пов’язаний
із феноменом «входження в екран». Багато засобів
культури характеризувались цікавим феноменом: існу
ванням іншого віртуального простору, іншого світу,
укладеного в рамку, яка знаходиться всередині нашого
реального світу. Із усіх видів мистецтв, кінематографу
вдалося найкраще подолати рамки, які розподіляли
два абсолютно різних простори. Екран кінематографу,
як інформаційна границя є рухомою. У момент своєї
актуалізації вона змінює свою положення, включаючи
глядача у середину екранного простору. За зауваженням
І. П. Смирнова, «фільм надходить у сприймаючу
свідомість не як строго ізольована, виділена зі світу
його репрезентація, але як його еквівалент, як його
заміщення, цілком рівносильне фактичній дійсності» [8,
c. 7]. Включаючи людину у екран кінематограф поєднує
її із часом екранного твору. Монтаж як одна із головних
характеристик кінематографічної мови, є засобом який
дав можливість маніпулювати над екранним часом,
прискорювати його чи уповільнювати, а разом із тим
маніпулювати над глядацьким сприйняттям.
Феном «входження в екран» дав кінематографу
можливість створювати відчуття реальності від
нереальної історії. Екран кінематографу – це динамічний
екран, який, з точки зору медіа дослідника Л. Мановича,
привносить певний новий тип відносини між
зображенням і глядачем. Динамічне екранне зображення
більше ніж статичне прагне до створення повної ілюзії
і візуальної повноти. І тому йому краще вдається
відкинути недовіру глядача і ідентифікувати його із
зображенням [6, c. 56]. Саме тому, екран кінематографу
зміг подарувати найбільш магічний зі споживчих
товарів, а саме – мрії. Канадський філософ М. Маклуен
вказує, що кінематограф став першим медіа, який
«запропонував бідним ролі багатих і можновладців»
[5, c. 331]. Тобто екран кінематографу дав можливість
людині існувати у віртуальному просторі. І це одна
із головних характеристик екрану. У порівняні із
іншими, попередніми видами мистецтва (літературою,
живописом, театром і т.д.) саме кінематограф створив
найбільш «справжню» віртуальну реальність, дозво
ляючи людям «тікати» у неї від повсякденних проблем
та турбот.
Сама екранна культура створилась внаслідок того,
що новий візуальний досвід був закріплений через
спеціальний соціальний ритуал: люди почали ходити
в особливу споруду, займаючи місце в темній кімнаті
і спільно переживати емоційні моменти, створенні
кінематографічним твором. Важливими для розуміння
значення цього факт є те, що датою створення
кінематографу вважають 28 грудня 1895 року, перший
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колективний перегляд, організований братами Люм’єр, а
не той момент, коли фотографія вперше була приведена
в рух, і навіть не той, коли брати Люм’єр запатентували
кіноапарат як пристрій, що створює рух із зображень,
зафіксованих на плівку. Перший кінематографічний
сеанс повернув архаїчний момент видовища, в якому
індивідуальні уявлення були спільними, наділивши цим
кінематографічний екран можливістю функціонувати,
як засіб масового впливу. Одна з головних особливостей
екрану, як технічного носія пов’язана із тим, що екран
актуалізує свою роль лише в момент взаємодії із
людиною. Кінематографічний екран потребує Іншого –
людину, але і людина після першого кіносеансу стає
залежною від екрану.
Як і простір семіосфери пересічений границями
різних рівнів, так і екранна культура включає у себе
різні екрани. Тому екранна культура не завершилась
на кінематографі, а отримала новий розвиток разом
із виникнення телебачення. Хоч телебачення і кінема
тограф технічно відрізнялись один від одного, головна
сутність у них була спільна – екран. Екран телебачення
виник не окремо, а на основі візуальних можливостей та
мови, створеної кінематографом. Зберігши певні особ
ливості кінематографічного екрану, екран телевізора вніс
нову специфіку у процес візуальної взаємодії із люди
ною, тим самим розширивши сферу екранної культури.
У своїй суті телебачення найбільш співвідноситься
із концепцією М. Маклуена, що всі види медіа є
технологічним «продовженням» різних людських
органів [5, c. 5]. Внаслідок застосування технології
запису і передачі візуальної інформації наші очі й
емоції виявляються безпосередньо захопленими різ
ними подіями: соціально–політичними, спортивними,
військовими та іншими. Наділяючи нас даром бачити
все, телевізійний екран дозволяє нам спостерігати,
перебуваючи у безпеці, стежити без найменших
ризиків і бачити все навіть краще, ніж якби ми самі
там були. У технологічному плані екран телебачення
виступає аналогом радару, його вдосконаленою
версію. На це зокрема вказує медіа археолог Ч. Гір [2,
c. 41]. Але якщо радар функціонував у семіотичному
плані за «індексальною» технологією репрезентації,
то сучасний екран за словами Ч. Гіра, використовує
навіть не іконічну, а миметичну технологію [2, c. 53].
Індексальний екран здатний показати не більше ніж
візуальний слід об’єкта спостереження, іконічний –
функціонує через подобу і аналогію, а миметичний
найбільш близький до дійсності, оскільки намагається
імітувати і репрезентувати її [2, c. 52–53]. У цьому
спільність екрану телебачення та кінематографа, проте
процес залучення глядача у екранний потік, розмивання
екранної границі у них зовсім різний. Мистецтвознавець
В. Михалкович зазначає, що кіно та телебачення мають
дві абсолютно різні стратегії контактів реципієнта з
екранним світом. Якщо кінематограф направлений на
те, щоб занурити глядач у єдину реальність – екранний
світ, то телебачення, навпаки, занурює «заекранний
світ» у повсякденне буття глядача [7, c. 373]. Тим
самим телебачення розширило сферу впливу екранної
культури. Після виникнення телебачення повсякденний
вечірній час відпочинку став пов’язаний із екраном.
Телебачення формує інший, у порівняні із кінема
тографом, екранний час, а саме повсякденний час.
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Якщо кіно – розповідає про минуле, то телебачення –
про сьогодення. Телебачення, за словами французького
кінокритика А. Базена створило ефект «псевдоприсут
ності» [1, c. 168]. А. Базен каже, що телебачення
моделює для глядача ефект присутності за рахунок
симультивності (тобто тимчасового чинника), транс
люючи що подія відбувається одночасно з тим
моментом, коли глядач сприймає її [1, c. 168]. Саме
зв’язок і з сьогоденням робить телевізійний екран
засобом продовження наших органів сприймання. З
точки зору М. Маклуена, телебачення, як «холодний»
медіа засіб характеризується високим ступенем участі
аудиторії у самому процесі сприйняття інформації з
екрану [5, с. 28–30]. Зв’язок телевізійного екрану із
повсякденною реальністю вимагає участі і глибинного
залучення всієї людини таким же чином, як вимагає
це сприйняття на дотик [5, с. 385]. Завдяки процесу
постійного візуального потоку повідомлень, людина
ніби зживається із телевізійним екраном, у результаті
чого останній стає таким, же близьким і знайомим, як
побутове оточення.
Час телебачення, як і кінематографу формується
екранним простором. Телевізійний екран збирає неви
значену безліч індивідуальних свідомостей, що скла
дають телеаудиторію, з тим щоб помістити їх у
загальний для них відрізок астрономічного часу. У
заздалегідь встановлений момент розрізнені свідомості
об’єднуються дійством однієї і тієї ж екранної події.
Кожен глядач, проживаючи час власної індивідуальної
свідомості, актом перегляду приєднується до невиз
наченої кількості інших людей. Вся безліч телеглядачів,
незважаючи на відмінності приватних свідомостей, є
колективним свідком певного телевізійного продукту.
Важливо, що ці телепродукти існують у межах
жорстко часу, зафіксованого інтервалу – їх час у ефірі
є чітко визначеним. Яскравим прикладом тут служить
такий телевізійний продукт, як новини. Вони йдуть і
закінчуються, завжди, у один і той же час.
Інша історична форма екрану, пов’язана із відео
артом (від англ. video art – відео мистецтво), напрямком
візуального мистецтва, який використовує можливості
відеотехніки. Значна популярність візуальної мови
створеної кінематографом та поширеної телебаченням,
змусила художників, із сфери живопису, звернути
на неї свою уваги. Для них екран став новим видом
художнього полотна, яке виставляється у спеціальних
виставкових просторах. Екран відео арту як художній
об’єкт не є предметним. За цим принципом він
схожий до перформансу та гепенінгу. Разом із ними
він виник у результаті творчих пошуків авангардних
художників, бажаючих звернутись до візуально–
рухомих образів. Тобто екран відео арту – це форма
картинної площини, яка використовує візуальну мову
рухомих, а не статичних образів. Смисли і значення,
передані в роботах відеохудожників, можуть бути
різними: від актуалізації соціальних та культурних
питань сучасності до рефлексії над філософськими
проблемами. Проте виник відео арт не просто, як
продовження кінематографа та телебачення, а також, як
протиставлення їм.
Я. Іоскевіч вважає, що екран для відео артистів
є знаком їх головного противника [3, c. 463]. Він
стверджує, що відео арт, головним чином, протидіє
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масовим екранним засобам, виділяючи із таких
телебачення [3, c. 449]. Але, з нашої точки зору,
до телебачення можна додати також і масове кіно.
Я. Іоскевіч каже, що: «Відео арт – це паровоз, який
підставляє себе під інший потяг, який мчить до
катастрофи для того, щоб загальмувати його смертельно
небезпечний біг і вивести на якісно новий «культурний
шлях»» [3, c. 463]. 1960–ті роки, в які виник відео
арт, були десятиліттям радикальних соціальних змін,
викликаних політичною конфронтацією, творчою
та ідеологічною активністю натхненних руху за
громадянські права. Нове покоління почали розуміти
важливі ідеї і засоби виробництва, які могли б бути
використані для розробки нового і більш інклюзивного
суспільства, альтернативні установи та доступні
види культурного виробництва, які відображають їх
соціальні цінності. У цей час М. Маклуен розробив
свою теорія про те, що медіа змінюють суспільство,
а компанія «Sony» випустила на ринок першу
портативну відеокамеру. Камера відразу привернула
увагу художників, які бачили у ній потенціал творчого
інструменту. А соціальні активісти бачили у портативній
камері «зброю і свідка», які будуть використовуватися
для створення нових типів уявлення, виступаючих проти
меркантилізм у телевізійній індустрії.
Оскільки відео арт виступає проти телебачення,
то і діє протилежно до нього. Якщо екран телебачення
апелює до масового впливу, то екран відео арту – до
індивідуального. Внутрішні простір і час, ритм майже
завжди відносні і суб’єктивні у творах відео арту і в той
же час, із психологічної точки зору, набагато ближче
глядачеві. Це сприяє свого роду розмиванню суб’єктно–
об’єктних відносин, а саме: зняттю протиставлення
позицій автора і глядача. Відео арт, як елітарне
мистецтво, засіб вираження індивідуально–творчих ідей,
зробив структуру екранної культури більш складною,
наповненої різними протидіючими силами.
Наступний вид екрану – екран відеоігор. Як і інші
види екрану він частково поєднує у собі властивості
своїх попередників і одночасно створює нові. Нововве
денням відеоігор є додання до візуального сприйняття
фізичної дії. Екран відеоігор – це інтерактивна границя,
як і кінематограф воно залучає людину у середину свого
світу, як і відео арт діє індивідуально, і як телебачення
більш співвідноситься із теперішнім часом. Але
залучаючи людину у свій простір вона вимагає від
неї індивідуальної реакції у реальному часі. Як і кіно,
відеогра актуалізується учасником, але як інтерактивний
медіа актуалізація виникає не завдяки пасивному
сприйняттю, а завдяки активній участі у подіях екран
ного простору. Екран відеоігор виступає активним
середовищем, яке вимагає постійного фізичного кон
такту від гравця: натиснення кнопок, контролювання, і
так далі.
Важливий аспект інтерактивного екрану – це часова
характеристика. Відеогри завжди діють у реальному
часі. У початковий період використання у культурі
персональних комп’ютерів необхідний час прорахунку
не дозволяв виводити результат у реальному часі.
Тільки коли це стало можливим, інтерактивність змогла
розвиватися так, як це відбувається сьогодні. Реальний
час – це не що інше, як факт того, що візуалізація
чи актуалізація інформації відбувається протягом
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часу, прожитого нашою системою сприйняття як би
без розбіжностей по відношенню до початкового дії.
Інакше кажучи, поняття реального часу віднесено до
людини, до часу нашого сприйняття. Таким чином,
часовий простір відеоігор є рівноправним: він залежить
як від внутрішніх установок, так і від дійового ритму
гравця. Крім того, часовий простір відеоігор піддається
маніпуляції. Темпоральність, характерна для віртуальної
реальності, виражається в іграх за допомоги опції save/
load (збереження/завантаження). Вона являє собою
можливість заново переграти, «пережити» ту чи іншу
ситуацію, явище неможливе (але часто бажане) у
повсякденному житті, однак можливе в екранному
переживанні.
Одним із головним здобутків відеоігор для екранної
культури є принцип двохстороннього впливу. Звичайно,
що видозміни, які гравці можуть здійснювати обмежені
певними схемами. Але важливим є те, що візуально–
емоційна інформація, характерна для екранної культури,
стає підкріплюватись фізичними діями, як важливим
людським засобом закріплення чуттєвого сприйняття.
Наступний історичний вид екрану – екран комп’ю
тера. Головна його особливість в тому, що він може
приймати роль будь–якого екранного типу. У цьому
багатогранність цифрових технологій і комп’ютера як
«універсальної машини». Завдяки різноманіттю мож
ливих матеріалів і компонентів, з яких він може
складатися, комп’ютер володіє унікальною функціональ
ністю і здатний виконувати найрізноманітніші завдання.
Так ще на початку розвитку комп’ютерної індустрії,
монітор фірми «Mac» показував цю універсальність
наочним чином. Монітор компанії «Mac» можна
було повертати із горизонтального положення у
вертикальне, при цьому дані на екрані перебудовувалися
із «пейзажного» в «портретний» формат. Ідея була у
тому, що комп’ютерний монітор може з однаковим
успіхом бути аркушем паперу і телевізором. Тобто екран
комп’ютера дає можливість вибирати вид візуальної
інформації. Функціональна універсальність комп’ютера
значно збільшила вплив екранної культури, адже
створила можливість легкого доступу до багаторівне
вої сутності екрану, як технічного та інформаційного
засобу.
Інший важливий аспект комп’ютера полягає у тому,
що його екран – це «розколотий» екран. Цей екран не
відповідає єдиній рамці, а складається із безлічі вікон у
віконному інтерфейсі. Екран комп’ютера – це границя
постійного руху, переходу між віконними екранами
різного програмного забезпечення та просторів
Інтернет мережі. Перехід від одного блоку до іншого
здійснюється не за допомогою монтажного стику, як
у кінематографі і на телебаченні традиційного типу, а
відкриттям все нових вікон у «тому ж самому» просторі.
Тобто візуальна динаміка у комп’ютерного екрану
пов’язана не з внутрішнім рухом, як у кінематографі, а
із зовнішнім. Структура цього руху формується завдяки
гіпертексту. Гіпертекст – це особлива форма організації
і представлення текстового матеріалу, який освоюється з
урахуванням безлічі взаємозв’язків між його елементами
і характеризується нелінійністю, інтерактивністю,
різнорідністю і т.д. При роботі з гіпертекстами
постійно відбувається розподіл уваги між вербальною
і невербальною його частинами. При цьому, контакт
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із будь–яким візуальним зображенням відбувається
швидше, ніж контакт з вербальною інформацією,
оскільки сприйняття ілюстрації та її фіксація в пам’яті
займає менше часу, ніж сприйняття друкованого слова.
У результаті виходить, що основним матеріальним
носієм гіпертекстів є не писемність, а «екраність». Вона
полягає у тимчасовому потоці екранних зображень,
який вільно вміщає в себе письмову і усну мови,
графічні зображення, анімаційне моделювання і багато
іншого.
Здобутки процесу комп’ютеризації для екранної
культури закріпив та посилив розвиток мобільних
технологій. Сьогоднішні технології дозволили ство
рювати компактні комп’ютерні засоби, які по своїм
обчислювальним потужностям і можливостям не
поступають стандартному комп’ютерному екрану, а
часто навіть перевершують його. Мобільний екран – це
трансформований тип комп’ютерного екрану, тобто він
також є мультіфункціональним. Але ключовим слово є
мобільний, яке вказує на компактність і швидкість, та
відкриває важливий принцип взаємодії його із сучасною
людиною. Мобільний екран – це екран повсякденного
життя, інформаційна границя з якою людина взаємодіє
майже протягом всього дня. Саме завдяки мобільним
засобам, екранний спосіб сприйняття інформації став
головним у сучасній культурі. Екран мобільного теле
фону, планшету та інших пристроїв, поєднується із
користувачем формуючи інтерактивну повсякденність.
Як і екран телебачення мобільний екран входить у
реальне життя людини, проте як інтерактивний екран
він одночасно направлений на включення людини у
своє середовище, та є залежним від її дій. З однієї
сторони, мобільний екран поєднує людину із світом,
а з іншої, дозволяє їй існувати індивідуально –
наодинці із собою (з екраном), у відриві від іншої
людини. Таким чином, мобільний екран найбільш не
стійкій, це границя, яка постійно змінює світ стан із
чіткого до повного розмиття. Але разом із тим, ця гра
ниця – це найефективніший засіб формування екранного
досвіду.
Висновки. Винахід кінематографу і стрімке його
поширення, потім телебачення, відеоігор, персональних
комп’ютерів, Інтернету, мобільних технологій призвело
до охоплення екраном різних сферах суспільного життя,
внаслідок чого сформувалась екранна культура. Екранна
культура є багаторівневою і створюється на основі
різних видів екрану та постійного їх удосконалення. У
семіотичному плані екран функціонує як границя, що
формує візуальний досвід, спосіб подачі і сприйняття
інформації. Суть екранного зображення полягає у
візуальній динамічності образів, на основі внутрішньо
чи поверхнево екранного руху. Саме цей принцип
допомагає екранній культурі бути ефективною у
створенні іншої реальності, збагачені естетичного
досвіду людини, а також, у здійсненні вплив на людське
життя. Екранну культуру можна охарактеризувати,
як таку, що формується через актуалізації людиною
унікальних особливостей екрану: реалістичності,
віртуальності, псевдопрісутності, інтерактивності, одно
часно масовому і індивідуальному сприйняттю, фор
мування власного часового сприйняття, залученню
людини у внутрішній простір екрану і поєднання екрану
із повсякденним життям.
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Screen as means of forming visually–informational experience
The work is aimed to investigate the screen, as a means of forming a new cultural
experience. The article, basing on Yu. Lotman’s theory of the semiosfera, identifies
essence of the screen as an information border. The screen is a border through
which is forming visual way of perception and presentation of information. The
article determines that the feature of screen image is visual dynamic that is based on
internal or surface screen motion. This principle helps screen effectively influences
on human life. The article, basing on the historico–technical development of screen
media, analyzes the main types of screen. The article notes that screen culture is
shaped by implementation of the unique properties of the different types of screen:
realistic images, virtualization, pseudo presence, interactivity, simultaneously mass
and individual perception, forming its own perception of time, involvement human in
the internal space of the screen and connection screen with daily human life.
Keywords: screen, screen culture, cinema, television, video art, video games,
computer, smartphone.
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Напрями оптимізації ідеології
інформаційного суспільства в умовах
трансформації соціальних відносин в Україні
Актуальність теми дослідження в тому, що розкрито різноманітні
напрями оптимізації ідеології інформаційного суспільства, що зводяться
до інтенсифікації інформації та інформаційно–комунікаційних техно
логій. Предмет дослідження – феномен оптимізації інформаційного
суспільства як складне соціальне явище. Мета роботи – концептуалізація
оптимізації інформаційного суспільства в різноманітних сферах людської
життєдіяльності – економічній, політичній, духовно–ідеологічній. В основі
дослідження – напрями оптимізації ІКТ як основи науково–технологічного
прогресу та інтенсифікації комунікаційних зв’язків в контексті кіберсоціалізації,
інтенсифікації цінностей людини як найважливішої компоненти культури
інформаційного суспільства, інтенсифікації сучасної науково–інформаційної
діяльності, інтенсифікації інформатизації в економічній сфері. Метод –
системного аналізу, що дозволив показати інформаційне суспільство як цілісне,
системне утворення, що має внутрішні ресурси власного розвитку. Наукова
новизна дослідження в тому, що напрями оптимізації як інформаційного
суспільства, так і ідеології інформаційного суспільства в соціальній філософії
майже не виявлено. Результат дослідження – створена концептуальна
парадигма оптимізації інформаційного суспільства в умовах трансформації
соціальних відносин в Україні. З’ясовано шляхи побудови інформаційного
суспільства, яке сприяє підвищенню ефективності всієї життєдіяльності
сучасного соціуму. Практичне значення роботи – у виробленні рекомендацій
щодо розробки управління сучасним інформаційним суспільством, а також
комунікативим простором в інформаційній діяльності. Висновок – розроблено
цілісне уявлення сучасного інформаційного суспільства через призму оптимізації
його інституційних параметрів – технологічного, науково–освітянського,
антропологічного.
Ключові слова: оптимізація, інформаційне суспільство, ідеологія інфор
маційного суспільства, кіберсоціалізація, науково–інформаційна діяльність,
комунікативний простір.

Актуальність дослідження оптимізації ідеології
інформаційного суспільства в умовах трансформації
відносин в Україні набуває великого значення, тому
що сучасні інформаційні і комунікаційні технології
дозволяють радикально змінювати сучасний світ і
сприяти адаптації людини до ефективного існування
людини в інформаційному світі, сприяють формуванню
нових комунікаційних відносин між людьми, оптимізації
організаційних структур організацій, що склалися,
зокрема в умовах Інтернет як глобальної тенденції та
нової наднаціональної реальноcті [1, с. 20–25].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких запо
чатковано розв’язання даної проблеми, на яку спирається
автор. Слід назвати імена Р. Барта, Ж. Бодрійара,
Ф. Гваттарі, Ж. Дельоза, Ж.–Ф. Ліотара, К. Поппера,
Д. Белла, З. Бжезинського, П. Друкера, О. Тоффлера,
А. Турена, які висунули тезу про виникнення постін
дустріального, інформаційного, когнітивного суспільства,
яке повинно прийти на зміну індустріальному. Слід
згадати і Б. Гейтса, голову комп’ютерної корпорації
«Мicrоsоft», провідного теоретика і практика сучасного
електронного бізнесу. Серед вітчизняних теоретиків
слід виділити В. Воронкову, О. Кивлюк, М. Кириченка,
В. Ляха, М. Максименюк, М. Мельник, О. Найдьонова,
О. Нікітенко, О. Пунченка, О. Сосніна та інших.
Мета наукового дослідження – концептуалізація
оптимізації ідеології інформаційного суспільства в умо
вах трансформації відносин в Україні.
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Дана мета реалізується в наступних задачах:
розкрити сутність інформатизації як головного критерію
розвинутості ідеології інформаційного суспільства;
з’ясувати процес інтенсифікації комунікаційних зв’язків
в контексті кіберсоціалізації; проаналізувати інтен
сифікацію інформаційно–комунікативних технологій, що
має рішучий вплив на підвищення конкурентоспро
можності інформаційного суспільства.
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується стаття. Проблемна
ситуація. Актуальність теми пов’язана з особливостями
формування ідеології інформаційного суспільства,
що відкриває нові абриси культури, науки, мистецтва,
освіти, та розширюється із безпрецедентною швид
кістю не тільки в системі мереж, але й в діапазоні її
прикладних програм, у зв’язку з чим: 1) особливого
значення набуває якість праці та її кваліфікація, в
результаті чого змінюються відношення між робото
давцями та працівниками з партнерським характером
роботи; 2) відбувається перетворення процесів соціуму–
природи–екзистенції за рахунок креативного мислення
та управління; 3) інформаційне суспільство володіє
високорозвинутою і насиченою інфраструктурою, що
в цілому відповідає сучасним онто–соціо–процесам;
4) формуванням концепції «мережі мереж» як
процесу пакетної комутації, у рамках якого соціальні,
технологічні, політичні і культурні механізми тісно
пов’язані поміж собою. У результаті цих процесів
інформатизація представляє собою процес прогресивно
зростаючої технології комп’ютерних мереж з метою
оптимізації виробництва, переробки, збереження і
розповсюдження інформації, особливо знань. Само
розвиток Інтернету та використання мережі через її
використання потребує формування ідеології, яка є
джерелом її основної сили, саморозвитку соціальних
та економічних відносин, а також побуту, культури і
духовного життя. Саме тому користувачі інформаційних
технологій як виробники технологій адаптують їх до
своїх потреб і цінностей і врешті–решт трансформують і
самих себе, адаптуючись до інформаційного суспільства
та оптимально будують свою діяльність [2, с. 198–203].
Інформатизація як головний критерій розвинутості
ідеології інформаційного суспільства зводиться до
інтенсифікації інформації, інтенсифікації ІКТ як основи
науково–технологічного прогресу останніх десятиріч в
усіх сферах людської життєдіяльності, інтенсифікації
комунікаційних зв’язків у контексті кіберсоціалізації,
інтенсифікації цінностей людини як найважливішого
компоненту культури інформаційного суспільства,
інтенсифікації сучасної науково–інформаційної діяль
ності, інтенсифікації інформатизації в економічній та
інших сферах, що потребує удосконалення методології
дослідження [3, с. 74–79].
1. Інтесифікація інформатизації
Інформатизація – майже єдина сфера економіки,
завдяки якій підвищується ефективність розвитку
суспільства, незважаючи на всі біфуркаційні процеси,
що відбуваються. Збільшення змісту інформації у будь–
якому продукті дає можливість витрачати технології
виробництва, що базуються на інтелектуальній праці,
а не на сировинній [4]. Інформація – це єдиний
унікальний вид ресурсів, який у розвитку людства
не тільки не вичерпується, а якісно удосконалюється
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і вимагає розширеного відтворення, що представляє
об’єктивний і неминучий період розвитку сучасного
суспільства. Критеріями розвинутості інформатизації
є: 1) наявність комп’ютерів, які б відповідали високо
розвинутому сектору інформаційної економіки; 2) тех
нології виробництва, що базуються на інноваціях;
3) комп’ютерні процеси, що сприяють підвищенню
індексації інформації в усіх видах соціуму; 4) екстра
поляція новаційно–інформаційних технологій, щоб інди
віди мали доступ до доступної інформації та працю
вали в інформаційній економіці. Мультиінформатизація
соціуму сприяє розвитку інтелектуальних технологій
за рахунок інтелектуальної компоненти, а обмін інфор
мацією відбувається за допомогою розгалуженої
телекомунікаційної і комп’ютерної технології [5]. В
останнє десятиліття ХХ століття комп’ютеризація та
зростання ролі Інтернет істотно прискорили формування
ідеології інформаційного суспільства в Україні. З однієї
сторони, інформація значно розширила межі безпо
середніх життєвих умов людей, допомогла їм стати
співпричетними до всіх подій, що відбуваються у
світі. Але, з іншої сторони, збагативши і розширивши
сферу спілкування, інформаційний вибух привів до
розмивання меж мікросередовища, завдав шкоди
характеру комунікацій. Великі об’єми інформації здійс
нюють тиск на нервову систему людини, переван
тажують інтелектуальні здібності людини. Так ство
рюється можливість інформаційної перенапруги, яка
свідчить про наявність розриву між біологічними та
соціокультурними можливостями людини до адаптації та
темпів сучасного інформаційного зростання [1; 2].
2. Інтенсифікація ідеології інформаційного сус
пільства
Аналіз досвіду економічної модернізації свідчить,
що у світі відомі три моделі (типи) ідеології, що
формуються в адитивності з культурологічними
процесами у ракурсах трансформації від індустріальної
технології виробництва до упровадження комп’ютери
зованих інформаційних та комунікаційних технологій,
що забезпечують високу індексацію та рейтинг
інформаційного соціуму: 1) модель ідеології Силіконової
долини – модель модернізації, що відповідає принципам
відкритості та співробітництва та детермінується
ринковими силами; 2) Сінгапурська модель як державна
ідеологія – модель ідеології суспільства, що здійснила
стрибок у перший світ завдяки своїй модернізації, та
партнерству держави з бізнесом; 3) модель «фінської
інтернет–ідеології та архітектури» – модель ідеології,
заснованої на безкомпромісному захисті особистості
та цінностей соціально–контрольованого суспільства, в
основі якого цінності країни всезагального добробуту,
яка зайняла перше місце і розділила його разом з
Сінгапуром у рейтингу людського розвитку. Таке ж диво
здійснила католицька Ірландія, продемонстрували свої
успіхи і привели до економічного прориву такі країни,
як Корея,Тайвань, Малайзія.
3. Інтенсифікація ІКТ і, зокрема, Інтернету
Інтенсифікація ІКТ є глобальною проблемою науково–
технологічного прогресу останніх десятиріч в усіх
сферах людської життєдіяльності, що має рішучий
вплив на підвищення конкурентоспроможності інфор
маційного суспільства, проте Україна не змогла ско
ротити відтавання від промислово розвинутих країн в
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результаті тривалої кризи в економіці, низького рівня
матеріального благополуччя народу, відсутністю цілісної
інформаційної інфраструктури та ефективної підтримки
електронної торгівлі в умовах глобалізації, що потребує
посилення інтенсифікації ІКТ і, зокрема, ролі Інтернету
[6, с. 192–200].
4. Інтенсифікація комунікаційних зв’язків в кон
тексті кіберсоціалізації
Кіберсоціалізація – процес розвитку особистості в
умовах культурних розвоїв інформаційного суспільства,
що представляють якісний контекст, що формує
технологічні відносини, які трансформують саму
специфіку людського буття та її культуру. Суспільство
як система комунікацій являє собою образ мережі,
сплетеної з великої кількості мереж, які символізують
комунікативні відносини, а вузли – сприяють комунікації
як рефлексивної реальності буття. Вони представляють
способи трансляції інформації різноманітних соціогруп,
соціальянсів. Віртуалізація суспільства в результаті цих
процесів приводить до віруталізації життя людей, що
сприяє виникненню культури «реальної віртуальності»,
яка здатна підпорядкувати до себе людей у межах
матриці матеріальної основи – комунікативної мережі,
що сприяє подальшій концептуалізації когнітивно–
комунікативних вимірів ідеології інформаційного
суспільства [7, с. 137–141]. В сучасних інформаційних
мультипроцесах–конструктах екзистенції інформацій
ного суспільства людина експлікує різноманітні рівні
спілкування з різноманітними суб’єктами, як реаль
ними, так і вірутальними, формує власний світ у
діалозі з багаточисленними групами та асоціаціями.
Звідси, формування мережевого соціуму означає не
тільки новий вид організаційної структури, але й
культури–субкультури віртуальної реальності. Через
посередництво комунікаційної мережі як складової світ,
сформований новими технологіями, новими соціаль
ними структурами та новою віртуальною культурою
орієнтують індивіда на нове сприйняття світу, знаки
якого вимагають розкодування смислу, закодованого в
ньому. В цілому формування інформаційного суспільст
ва як нової форми соціодійсності, що здійснюється
через посередництво мультизнаків–символів–сигналів–
стимулів–кодів, представляє собою закономірний резуль
тат нового типу розвитку інфореальності та її перетво
рення на «людський потенціал» (людський капітал) [8,
с. 124–131]. В ході науково–технічного і технологічного
прогресу інформаційна віртуальна реальність стимулює
всезростаючу інтелектуалізацію суспільства і виступає
фактором оптимізації професіоналізації, інтенсифікації,
підвищення ефективності тощо. Основними принципами
цього суспільства є: електронізація, комп’ютеризація,
інформатизація, медіатизація, віртуалізація, механізмом
яких є заміщення реальності образами, завдяки яким
віртуалізація суспільства інтенсифікує комп’ютерне
життя інформаційного суспільства [9].
5. Віртуалізація як детермінуючий фактор інфор
маційного суспільства
Віртуалізація в результаті всіх інформаційно–ком
п’ютерних технологій та процесів як детермінуючий
фактор розвитку ідеології інформаційного суспільства
виступає імперативом, в результаті якого створюються
і транслюються образи, які сприяють тому, що сус
пільство не зникає, а перевизначається. Віртуалізація
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пов’язана із зростанням у житті людей ролі різного
роду симулякрів – образів реальності, що заміняють
саму реальність. У результаті такого роду розречевлення
прогресує взаємодія людини не з речами, а з симу
ляціями. Людина, яка занурена у це середовище,
сприймає цей світ як ігрову реальність та повинна
усвідомлювати умовність цього світу.
6. Інтенсифікація цінностей людини як найваж
ливішого компоненту культури інформаційного сус
пільства
Основною цінністю інформаційного суспільства є
людина, високі проекції розвитку якої лише передумова
для репрезентації її ідеалів, вільної творчо–креативної
самореалізації. Допомогти людині вижити у складних
реаліях нового інформаційного суспільства допоможуть
високі інформаційні цінності, які потребують надання
інформації смислу, що відповідає ряду вимог, а
саме відкритості (доступності), надійності, повноти,
оперативності, економічності, несуперечливості, раціо
нальної форми надання інформації. Цінності людини
проявляються в креативних актах його самореалізації,
що утверджує те ціннісно–значиме, що культивує
індивіда в умовах розвитку інформаційного суспільства
в контексті глобалізації [10, с. 78–88].
7. Інтенсифікація сучасної науково–інформаційної
діяльності та технологічних інновацій
Сучасна науково–інформаційна діяльність склалася
як особливий вид соціальної практики генезисно–
динамічних умов інформаційного суспільства зумовлена
характером інформаційного вибуху, динамікою комп’ю
терних революцій, технологічних досягнень на шляху
трансформації техногенної цивілізації в інформаційне
суспільство. Теоретичну основу науково–інформаційної
діяльності складають інформатика та інформаційно–
комунікативний менеджмент, які в результаті дифузії
культурної інтеграції сприяють удосконаленню комуні
кативних процесів в науці, досліджують канали, потоки
передачі, переробки інформації за допомогою технічних
автоматизованих систем. Науково–інформаційна пара
дигма як макроструктура–макромодель інформаційного
суспільства є визначальним фактором інтенсифікації
матеріально–технічного виробництва, що репрезентує
собою складносукцесивну макросистему, регуляція
якої здійснюється за допомогою соціально–моральних,
правових, імперативів, норм, санкцій (відповідальність,
професійний обов’язок, механізми інтелектуальної
власності, авторське право тощо), «культури буття як
соціокультурного феномена» [11, с. 253–268].
8. Інтенсифікація інформаційної діяльності у сфері
освіти
Без використання інформаційних технологій немож
ливі зсуви у сфері освіти, яка сьогодні набуває принци
пово нових абрисів: кабельне телебачення, вихід в
Інтернет, розвиток мультимедійної техніки, що істотно
розширяє пізнавальні можливості людини. Ідеологія
інформаційного суспільства як наукоємна і освітня
парадигма повинна стати економікою сталого розвитку,
в якій освіті відводиться центральне місце, так як
інформаційне суспільство еволюціонує в «суспільство
знань», а ідеологія інформаційного суспільства ево
юціонує в ідеологію «суспільства знань», в основі якої
особливості виробництва і споживання знань у корисній
інтелектуальній діяльності людей. Зміни відбуваються
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і в науці управління інформаційним суспільством,
яке переключається з виробничого процесу на інші,
які мають пряме відношення до знань: інноваційний
процес, збереження знань в електронних системах
та їх подальше використання, обмін знаннями та
інформацією, навчання персоналу, формування бренду
та іміджу компанії.
9. Інтенсифікація інформатизації в економічній
сфері та особливості конструювання її в комуніка
тивному просторі
Результатом розгорнутої інформатизації в еконо
мічній сфері виступає інформаційна економіка як
знання і способи її застосування, що включає і працю,
і капітал, що детермінуються, у першу чергу, знаннями.
У сфері управління інформаційна діяльність виконує
детермінуючу функцію, визначає характер аналізу
стану соціуму, процес прийняття управлінських рішень,
особливості констурювання комунікативного простору.
В Інтернет–економіці та бізнесі знання виступають
лімітованим фактором підвищення ефективності інфор
маційної економіки. Конкуренція набуває цивілізованого
характеру і зміщується в сферу Інтернет, в інформаційну
сферу, у якій знання виступають домінуючими.
Виробництво є ефективним, коли воно перетворюється
на інформаційне, що базується на найновіших техно
логіях та науковому знанні, виступаючи компонентом
комерційного менеджменту. Мережева економіка, що
базується на інформації, її генеруванні, збереженні,
передачі і використанні, є компонентою виробництва
знань, даних, нововведень, включаючи дослідження
і розробки. Вона включає в себе науково–технічні
дослідження, страхування, рекламу, довідкове обслуго
вування, банки, освіту тощо. Іншими словами, це сфера
прямої електронної нервової системи, що охоплює
організаційну, технічну, економічну діяльність, яка
обслуговує ринки інформаційних технологій, телекому
нікацій та споживчих технологій за рахунок електронної
комерції за схемою «бізнес–бізнес». Відмінна особ
ливість інформаційної економіки в тому, що вона має
справу з товаром, який при вживанні не руйнується,
а може накопичуватися та акумулюватися у міцну
систему національних і світових ресурсів. Інформаційна
економіка здатна генерувати і використовувати інфор
мацію, що невпинно піднімає стандарти добробуту своїх
країн та сприяти удосконаленню культурної політики в
умовах глобалізації.
10. Інтенсифікаця «smart–суспільства»: розумного
уряду, розумної освіти, розумного міста, економіки
знань
Смарт–суспільство (розумне) не означає просто
використання сучасних розумних цифрових технологій.
Цифровизація та інформатизація економіки та соціаль
них комунікацій настільки «прискорюють час» і
«стискають простір», що це приводить до створення
нової організації життя людей, у якій інтелектуальна
діяльність стає колективною, що визначає характер
суспільства, яке виникає. «Розумне суспільство» – це
суспільство, яке використовує сучасні інформаційні
технології для пониження рутинної праці, підвищення
частки інтелектуальної діяльності, формування гуманіс
тичного людино–орієнтованого середовища. Цифрова
трансформація сучасного соціуму охоплює всі сфери
життєдіяльності людини: і роль лідерства, і важливість
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балансу розвитку організацій, і уряду, і проблеми
безпеки у новому мережевому суспільстві, і питання
гармонізації особистості, і нові технологічні можливості
залучення громадянського суспільства до управління
державою в умовах виклику глобалізації.
В результаті аналізу напрямів оптимізації інфор
маційного суспільства надамо авторське визначення
ідеології інформаційного суспільства. Ідеологія інфор
маційного суспільства – це сукупність цінностей, норм,
проглядів, установлень, що регулюють інформаційно–
комунікаційну діяльність в інформаційному суспільстві,
детермінованому
інформаційною
інфраструктурою,
інформаційно–комунікаційними технологіями, націле
ними на формування культури та свідомості інфор
маційного суспільства, що сприяють самореалізації
людини в креативно–творчій праці, в основі якої інте
лектуальні ресурси суспільства як форма капіталізо
ваного знання та інтелектуальна (інформаційна) компо
нента в управлінні знаннями, особливості виробництва
та споживання знань.
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Directions of the informational society ideology
in conditions of social relationship transformation
in Ukraine
The relevance of the research topic is in the various ways of optimizing the
ideology of information society that revealed to the intensification of information
and information and communication technologies. Subject of research is the
phenomenon of optimizing the information society as a complex social phenomenon.
Aim is in the conceptualization of informational society optimization in economic,
political, spiritual and ideological spheres of human life. At the core of the study
are: the directions of ICT optimization as the basis of scientific and technological
progress and the intensification of communication links in the context of cyber–
socialization; the human values intensification as an essential component of
the culture of the information society; the intensification of modern scientific
information activities and the intensification of Informatization in the economic
sphere. The method is a system analysis that allows show the information society
as a holistic and systematic entity with internal resources of its own development.
The scientific novelty of the research is in the directions of optimization of the
information society and the ideology of the information society not revealed in social
philosophy. Result of the study: the conceptual paradigm of information society
optimization created in conditions of relations transformation in Ukraine. The ways
of constructing an information society, that contributes to increasing the entire life
efficiency of modern society. The practical significance is in the recommendations
for the development of modern information society management, as well as
communicative space in information activities. Conclusion: the paper deals with
the integral representation of the modern information society through the prism of
optimizing its institutional parameters – technological, scientific and educational,
and anthropological.
Keywords: optimization, information society, informational society ideology,
cyber socialization, scientific and information activity, communicative space.
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Еволюційні свідоцтва любові:
гіпотези походження
взаємної прихильності
Акцентується увага на найбільш значущих наукових гіпотезах
виникнення любові, що дозволяють розкрити еволюційну роль прекрасного
почуття. Особливу увагу приділено гіпотезі любові як батьківської емоційної
прихильності, яка виникла внаслідок розвитку емпатії і еволюції емоцій у
хребетних тварин, що призвело до зростання ролі усвідомленої турботи про
потомство. Більш докладно розглядається гіпотеза антрополога О. Лавджоя,
в якій зв’язується здатність ранніх гомінідів до прямоходіння з турботою про
своїх «улюблених», що неминучим чином вплинуло на збільшення обсягу мозку
і, як наслідок, більш складної соціальної поведінки. В цілому, підкреслюється
значимість любові для розвитку людського суспільства.
Ключові слова: прямоходіння, гомініди, любов, взаємна прихильність,
еструс, агресія, пластичність.

Любов в якихось вираженнях, мабуть, могла існувати
в світі древніх тварин задовго до появи людини, але все
ж в людському суспільстві досягла особливих висот свого
розвитку. Прийнято вважати, що тема любові знаходиться
в сфері компетенції гуманітарних наук і філософії:
філософські дослідження любові мають переконливу
культурну традицію, проте проблема любові залишається
в категорії самої містифікованої і важкої. Було б
необачно, звертаючись до цієї теми, залишити без уваги
важливі наукові дослідження, які накопичилися за останні
десятиліття в сфері природничих наук, що дозволяють
значно доповнити наші уявлення. Ще І. І. Мечников
вважав, що сукупність почуттів і переживань, під якими
мається на увазі любов, є психологічною надбудовою
над біологічним за своєю природою статевим потягом.
Однак учений стверджував і те, що статеве почуття,
хоча і загальне у людини з тваринним світом, є тим не
менш джерело найвищих духовних проявів, яке спонукає
людину до самовідданих вчинків [цит. по: 2, с. 8].
Здогадки і роздуми І. І. Мечникова через багато років
виявилися доречними та актуальними в контексті нових
досліджень любові, що, втім, не позбавляє любовну
тему того дивного ореолу і особливого місця в людській
культурі, яке вона займає.
Метою статті є аналіз найбільш значущих антро
пологічних і біологічних гіпотез, що стосуються похо
дження любові, що дозволяють прояснити її еволюційну
роль і біологічний сенс в контексті дискурсу любові.
Перш ніж ми безпосередньо торкнемося гіпотез,
важливо звернути увагу на те, що любов, як
нейромедіаторно виражена виборча взаємна прихиль
ність у людей, значно відрізняється своїм складним
емоційним і когнітивним вираженням, ніж у тварин;
проте в обох випадках ми все ж будемо користуватися
звичним словом «любов» для збереження простоти
розуміння. Отже, в своїх роботах засновник етології
К. Лоренц звернув увагу на те, що любов могла
виникнути у тварин з внутрішньовидової агресії.
Агресивність є необхідною умовою виживання тварини,
вона є вродженою і значно більш давньою, ніж
«особисті узи» і прихильність. На думку Лоренца, саме
в агресивному, несприятливому середовищі могла
розвиватися «базова емоція», що має виборчу спря
мованість; при цьому дослідник зауважує, що не тільки
любов містить у собі ядро агресії, а й ненависті не буває
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без любові. Така амбівалентність інтимного почуття.
Безумовно, любов виявилася дуже важливим прид
банням для спільної турботи про потомство. Лоренц
пише: «Персональні узи виникли в ході великого
становлення, поза всякими сумнівами, в той момент,
коли у агресивних тварин з’явилася необхідність у
спільній діяльності двох або більше особин заради
якогось завдання збереження виду; ймовірно, головним
чином заради турботи про потомство. Безумовно, що
особисті узи і любов у багатьох випадках виникли з
внутрішньовидової агресії, в певних випадках це
відбувалося шляхом ритуалізації переорієнтованого
нападу або загрози. Оскільки ритуали, що виникли
таким чином, пов’язані особисто з партнером, і оскільки
в подальшому, перетворившись в самостійні інстинк
тивні дії, вони стають потребою, – вони перетворюють в
нагальну потребу і постійну присутність партнера» [3,
с. 103]. Іншими словами, в своїх роботах Лоренц
показав, що інстинкт внутрішньовидової агресії сприяв
розвитку впізнавання індивіда, з горнила якого походять
всі вищі емоції тварин, в тому числі такі специфічні,
як «дружба» і «любов». На думку антрополога
М. Бутовської, тільки там, де формується приватне
впізнавання і особиста індивідуальна прихильність, і
виникає «любов». Наприклад, сірі гуси, про яких писав
Лоренц, проводять багато часу разом: дізнаються своїх
партнерів по зовнішнім виглядам, незважаючи на
розлуку, мають виняткову пам’ять, і зберігають в собі
образ «улюбленого». З іншого боку, стосунки гусей є
невід’ємною частиною шлюбного ритуалу і не
переростають в те вільне, прекрасне почуття, яке ми
бачимо у людини. В інших дослідженнях переважає
подібна точка зору, згідно якої, любов могла виникнути
як результат насильства і дітовбивства. Концепція
дослідника Крістофера Опі (Christopher Opie) про
дітовбивство як джерела розвитку любові і соціальних
змін викликає суперечки і справедливі заперечення з
боку скептиків (антрополог Р. Сассман), однак вона не
позбавлена раціонального зерна [10, с. 13328–13332].
Любов цілком можна розглядати не тільки як механізм,
що сприяє більш ефективному статевому розмноженню,
а й як засіб пом’якшення агресії між статями:
насильство над самками і інфантицид – досить поши
рені серед ссавців (відомі тому приклади демонструють
деякі види приматів і леви, самці яких ведуть жорстоку
конкуренцію за прайд, причому, за зауваженням
М. Бутовської, наявність стійкого зв’язку самець–самка
значно знижує, але не забезпечує повного захисту від
інфантициду), тому самки деяких видів тварин
зацікавлені в тому, щоб вибирати менш агресивних, але
більш дбайливих самців, що утворюють з ними
моногамні пари: тобто батьківська турбота про сім’ю
змінює ситуацію в корені. Зрозуміло, поки ще рано
говорити про те, що любов неодмінно веде до моногамії,
однак моногамні відносини можуть сприяти зміцненню
взаємної прихильності. Таким чином, поряд з трендовою
стратегією прагнення самок спаровуватися з високо
ранговими, але агресивними самцями, з’являється
паралельна, яка виявляється еволюційно більш вигідною
і прогресивною, головне, сприяє розвитку романтичного
почуття. Більш екстравагантну гіпотезу запропонувала
антрополог Х. Фішер, зв’язавши виникнення інтимного
почуття зі станом еструса у самок, причому,
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вибірковість грає дуже важливу роль: представниці
прекрасної статі відмовляють одним претендентам і
вибирають інших [7, с. 57]. На прикладі «закоханих»
бобрів і слонів Фішер показує, що взаємна ніжність в
парі виникає лише на нетривалий період спаровування:
після закінчення еструса припиняються і романтичні
почуття. Тим самим, любов в дослідженнях антрополога
виявляється незмінною психологічною частиною
процесу статевого розмноження. В іншій гіпотезі, увага
більше акцентується на турботі про потомство: любов
розглядається як більш складна емоція, що розвинулася
з «пазлів» більш давніх інстинктів. Романтична любов,
вважають дослідники, не змогла б з’явитися без
батьківської любові, яка значно поширена в тваринному
світі. Палеонтологи звернули увагу, що вже більше
145 млн. років назад у деяких мезозойських рептилій і
птахів могла існувати міцна емоційна прив’язаність між
батьками і дитинчатами. Розвиток емпатії у хребетних
тварин в процесі енцефалізаціі, мабуть, сприял
збільшенню чутливості батьків до емоційного стану
дитинчат, які потребують відповідного відгуку, що
дозволяло забезпечити більш ретельну турботу, вихо
вання і захист потомства. Як відзначають дослідники,
саме у хребетних тварин еволюція поведінки пов’язана в
першу чергу з еволюцією емоцій, що впливають на
мотивацію і складність поведінки. Потреба в близькому
емоційному контакті властива і людиноподібним
мавпам, чого, наприклад, не можна сказати про мурах,
еволюція яких, як зауважує О. Сєверцов, була спря
мована в бік розвитку складних інстинктів (спадкових
програм поведінки). Багато сучасних психологічних
досліджень, на думку Є. Ільїна, вказують на величезну
значимість батьківської любові для психологічного і
когнітивного розвитку дитини, без якої людині буде
вкрай важко соціалізуватися в суспільстві і бути
успішним [2, с. 16]. Мабуть, любов грала дуже важливу
роль для розвитку людиноподібних мавп вже в епоху
міоцена; дослідники відзначають, що більше 8 млн.
років тому могла існувати подоба любовних відносин у
ранніх гомінідів. За словами американського антро
полога О. Лавджоя (C. Owen Lovejoy), що засновує свою
концепцію на даних про ардіпітеків (Ardipithecus
ramidus), батьківська турбота про сім’ю сприяла
розвитку унікальних особливостей: двуногості, редукції
іклів і прихованої овуляції у самок. Мабуть, необхідність
носити продовольство для «улюблених» через великі
відстані могла привести до розвитку адаптацій, які
полегшуєть подібна поведінка; з іншого боку, уважність
до своєї сім’ї вимагала більш складної поведінки, що не
могло не позначитися на збільшенні обсягу мозку [8,
с. 341–350]. Ще одною важливою зміною стало те, що в
зв’язку з особливим розвитком мозку в онтогенезі
з’являється великий період залежності дитинчат від
батьків: така тривала безпорадність вимагає більш
ретельної турботи, яка неможлива без розвитку любові.
М. Бутовська зазначає: «двоногість і потреба в великому
головному мозку є еволюційний парадокс, з якого
гомініни знайшли блискучий вихід, але заплатили за
нього високу ціну: людські пологи стали болючою і
небезпечною подією. Новонароджена дитина стала
з’являтися на світло абсолютно безпорадною, а батьки
повинні проявляти невтомну багатолітню турботу про
неї. Важливим компонентом, що забезпечує надійність
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такої турботи, стал розвиток біологічно обумовленого
механізму формування стійкої емоційної прихильності
матері до дитини» [1, с. 303–304]. Важливо також
зазначити, що для людиноподібних мавп більше
властива К–стратегія, тобто не настільки висока
кількісна плодючість, але велика ретельність турботи
про невелике потомство, що вимагає багатьох ресурсів, а
якщо врахувати тривале дитинство дитинчат, то
зростають витрати зусиль і часу. У зв’язку з цим
моногамні шлюбні пари виявляються найбільш
прийнятною формою відносин, що, безумовно, вимагає
взаємної любові, яка впливає, як дофамінергічна система
мотивації до формування тривалих парних відносин
(dopaminergic goal–directed motivation for pair–bonding)
[9, с. 3541–3552]. О. Лавджой вказує, що моногамія
виявилася для самців іншим способом забезпечити собі
репродуктивний успіх, не втягуючись у звичні баталії та
спермові війни. Формування стійких шлюбних пар
могли стати можливими завдяки «взаємовигідної спів
праці» статей, яке засноване на принципі реципрокного
альтруїзму, тобто «заохочувального спаровування» в
обмін на їжу і турботу самців. Хоча моногамні
відносини – явище рідкісне в тваринному світі (до
слова, сексуальна моногамія ще більш рідкісна, ніж
соціальна), але в разі деяких видів гомінідів така модель
виявилася досить успішною.
Інша гіпотеза пов’язує виникнення любові з ево
люційною потребою в появі нових механізмів плас
тичності, які дозволять підвищити шанси на виживання.
Іншими словами, любов як еволюційна відповідь
на виклик, якщо перефразувати думки соціолога
А. Тойнбі. Подібні ідеї розглядав у своїх роботах біолог
О. М. Сєверцов, який, однак, не торкався детально теми
любові, але вона вплетена в описуваний їм процес.
Вчений зауважував, що «чим більше пластичність,
тобто чим більше здатність організму швидко і сильно
змінюватися, пристосовуючись до змін середовища,
тим більше для нього шансів вижити в боротьбі за
існування» [6, с. 149–159]. Мабуть, горнило безлічі
екологічних криз, катастроф і масових вимирань могло
стати підсилюючим каталізатором прогресу для деяких
еволюційних ліній, які дожили до сьогоднішніх днів,
що потрібувало від останніх пристосуватися до нових
мінливих умов і виробити механізми пластичності,
або загинути; тобто крім гонки озброєнь між видами,
крім плавно мінливих умов, що сприяли неквапливому
природному добору, були і кризові періоди, які вимагали
оперативних змін в механізмах виживання. Як зазначає
біолог О. В. Марков, «ті групи, які не могли швидко
пристосовуватися до мінливих умов, в більшості своїй
давно вимерли. Стійкі, пластичні лінії поступово
накопичувалися в біосфері» [4, с. 363]. Отже, в деякі
періоди одною з можливих еволюційних відповідей на
стрімко змінюючіся умови послужив більш інтенсивний
філогенетичний розвиток мозку, що поступово при
зводило до зростання ролі вільного навчання над
вродженими програмами (інстинктами і рефлексами),
яке вимагає свідомих дій, і, в свою чергу, сприяло
більш гнучної, складної, непередбачуваної поведінки
тварини і давало помітний виграш в непростих умовах.
За словами О. Сєверцова, подібні зміни поведінки
можуть наближати вищих хребетних тварин до типу
«розумних», проте тільки людина, яка досягла в
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цьому напрямку великих змін, може мати повне право
претендувати на цю назву. Мабуть, не тільки здатність
до свідомого навчення стала важливим придбанням
для гомінін, але і еволюція емоцій, яка привела до
розвитку батьківської любові: все це сприяло більшої
гнучкості відносин між статями і дитинчатами: адже
коли ми любимо, прагнемо бути більш дбайливими,
делікатними, терпимими, поступливими з партнером.
На думку О. Маркова, любов – щось більше, ніж
«базова емоція», мова йде про «комплексне явище»,
яке пов’язане з активністю багатьох відділів мозку, що
відповідають за різні психічні функції: любов пов’язана
з певними вищими когнітивними функціями, на що
вказують нейробіологічні дослідження [5]. Як вже було
сказано, любовна мотивація сприяє вирішенню багатьох
проблем, головне, вихованню краще пристосованого
потомства. Отже, мінливі умови (а в деякі періоди
і форс–мажорні обставини) багато в чому сприяли
розвитку більш пластичних видів організмів, які зуміли
пережити великі кризи і вимирання. «Тому, – зазначає
Марков, – в наші дні біосферу населяють самі стійкі і
пластичні форми життя з усіх коли–небудь існувавших»
[4, с. 363]. Можливо, такі еволюційні явища, як
здатність до вільного навчання й любов (залишаючись
в рамках локальних трендів) стимулюють розширення
цієї самої пластичності; іншими словами, еволюцією
підтримуються тренди, ведучі не тільки до ускладнення
організмів, але і до підвищення їх пластичності. Якщо
згадати про гіпотезу Чорної Королеви, пов’язаної з
постійними зусиллями виду для збереження своєї ніші,
то виникає наступна ситуація: щоб складним організмам
зберегти свою перевагу, необхідно постійно розвивати і
ускладнювати механізми пластичності. Мабуть, любов є
одним з кращих прикладів таких змін.
Підводячи підсумок, хочеться відзначити, що
любов є дуже важливим придбанням для людини в
її еволюційному розвитку (не менш важливим, ніж
прямоходіння для ранніх гомінідів). Вищезазначені
гіпотези, як ми бачимо, не дивлячись на деякі
відмінності, зосереджені в одному: любов не мислима
без турботи і взаємності. Завдяки любові, турботі і ряду
інших причин мозок людини, змінившись структурно і
молекулярно, відкрив неймовірні когнітивні можливості
і шляхи вільної самореалізації. Любов відкриває людям
можливість об’єднуватися, допомагати, співчувати
один одному, що дозволяє суспільству організовано
протистояти кризам. Можна сказати більше: без любові
людина не стала би тою, ким вона є: хоча любовне
не зводиться тільки до людського, але все людське,
безумовно, з’єднується в любовному.
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Evolutionary evidence of love: the hypothesis of the origin
of mutual affection
In this paper attention is focused on the scientific hypotheses of the emergence
of love, which allow us to disclose the evolutionary role of the beautiful feeling. The
love hypothesis is given the main attention, which is likened to the parental emotional
attachment that arose from the development of empathy and the evolution of emotions
in vertebrates. This change has led to an increasing role of conscious care for the
offspring. O. Lovejoy’s hypothesis is considered in more detail: here the ability of
bipedal early hominids is associated with the care of their «loved ones», which
influenced the increase in brain volume and, more complex social behavior. The
importance of love for the development of human society is underlined.
Keywords: bipedalism, hominids, love, mutual affection, estrus, aggression,
plasticity.
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Символічний статус головних космогонічних
образів в етногенезі українців
Розглядається символічний статус головних космогонічних образів в
етногенезі українців крізь призму образу світу, образу світового дерева та
образів місяця, сонця і зірок, які мають універсально–культурне значення. У
слов’янській міфології утворення світу будується на принципі агону, на дуалізмі
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сил космосу і хаосу, взаємодія яких спричиняє утворення світу. Істотна риса
слов’янських космогонічних текстів полягає у тому, що дуалістична версія в
її архаїчному статично–просторовому вираженні становить основну форму
слов’янських космологічних оповідань. Сутність символу Світового Дерева
полягає в просторому поділу світу на три прошарки: підземний, світ вищих
сил та земний а часовий аспект Світового Дерева позначає перехід віл хаосу
до гармонії. Трьом прошаркам світу, трьом координатам Світового Дерева
відповідають іпостасі, що символізуються місяцем, сонцем і зірками.
Ключові слова: етногенез українців, космогонічні образи, образ світу,
образ світового дерева, образ місяця, образ сонця, образ зірок.

Пошук сучасною українською культурою власної
автентичності, окреслює широке поле, яке охоплює
проблеми, що фактично концентруються довкола питань
збереження та розвитку національної самобутності.
Сьогодні, в умовах планетарної глобалізації, це питання
є дійсно дуже актуальним і цікавим для української нації
та культури. Одним з шляхів дослідження поставленої
проблеми є аналіз статусу символічних образів
українського етносу, які безумовно мають універсально–
культурне значення і лежать у підвалинах української
культури.
Ступень дослідження поставленої проблеми. В
загальному контексті проблема етногенезу українців
досліджена в працях таких відомих українських і
російських учених таких як О. Афанасьев, Ф. Буслаєв,
М. Сумцов, Д. Зеленін, Е. Анічков, О. Потебня,
М. Драгоманов, В. Гнатюк, П. Чубинський, І. Вашлевич,
Я. Головацький, М. Костомаров, М. Максимович,
С. Токарєв, М. Шахнович, Е. Мелетинський, Ф. Кессіді,
П. Третьяков, Б. Рибаков, В. Соколов, Н. Велецький,
О. Лосев, В. Проппа, В’яч. Вс. Іванов, Т. Гамкрелідзе,
В. Топоров, М. Попович, Т. Голіченко, М. Алексієвець,
М. Цвіркун, В. Давидюк, Г. Лозко, Б. Лобовик та
багатьох інших.
Значний внесок у вивчення найдавнішої культури
України зробили науковці з української діаспори
Д. Чижевський, М. Семчишин, О. Пріцак, Л. Силенко,
Г. Булашев, С. Килимник, Е. Маланюк, Ю. Гергель,
Д. Антонович, Д. Дорошенко, Н. Полонська–Василенко,
праці яких змогли побачити світ в Україні лише
недавно. Особливо цікаве дослідження І. Огієнка
«Дохристиянські вірування українського народу»,
де подано широкий аналіз історіографії вивчення
найдавніших вірувань українців. Яскраве бачення
давньоукраїнської міфології заходимо у словнику
С. Плачинди. М. Чмихов і О. Знойко першими звернули
увагу на глибинні зв’язки стародавнього населення
України з Космосом. Дуже цікавою є «Велесова книга»
Б. Ребіндера. Але разом з тим варто зазначити, що
тема дохристиянських вірувань українського народу
в контексті космологічних сюжетів залишається
недостатньо вивченою.
Мета статті полягає в аналізі символічного статусу
космогонічних образів в етногенезі українців. Для
вирішення поставленої мети необхідно вирішити
наступні завдання: 1. проаналізувати символічний
статус образу світу в етногенезі українців, 2. розкрити
символічний статус образу світового дерева, 3. показати
символічний статус образів сонця, місяця та зірок.
Слов’янська міфологія та фольклор надають нам
цілу низку образів, які мають символічний статус.
Одним з таких образів є образ світу. У слов’янській
міфології утворення світу будується на дуалізмі сил
космосу і хаосу, взаємодія яких спричиняє утворення
світу. Слов’янські космогонічні сюжети складають
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широкий спектр. Він включає в себе космогонічний
сюжет про божество на ім’я Род, антропологічну
версію («Повісті врім’янних літ») 1071 року, літописне
оповідання про кліщі Рефеста (1146 рік), численні
апокрифічні та народні легенди.
Згідно з слов’янською дуалістичною версією,
створення світу було наслідком вчинку двох братів «Бога
і Сатаноїла», чи Правди і Кривди. У більшості пам’яток
світотворення відбувається безпосередньо з первісної
водної стихії. Але можливим є і інший варіант: з моря
піднімається «Земний явір» (або дуб) і вже на його
вершечку має відбутися рада вище знаних персонажів
з приводу творення світу. Сам процес світотворення
зображується як діставання землі з морського дна,
в результаті чого відбувається заповнення деякого
порожнього простору. У слов’янській космології пред
ставлена агоністична версія космогенезу. Агоністика,
це такій спосіб можливого світостворення, за яким
космос і хаос зустрічаються наочно–безпосередньо.
Соціальним субстратом космологічної агоністики є, як
це довів О. М. Золотарьов, дуальна організація родової
общини. Дуалізм соціальної структури переростає
в універсальний дуалізм – уявлення про створення і
організацію всесвіту.
Космогонічний агон (коли здобувається перемога то
однією, то іншою стороною, але в кінцевому підсумку
перемагає хороша космічна сторона) є близьким до
давньоіндійських обрядів типу «потлаг» (змагання–
обмін космічними дарами), космогонічний зміст яких
докладно проаналізований в сучасній літературі.
У межах такої інтерпретації, об’єкт, який дістають
із дна моря (в слов’янських текстах «Золотий пісок» –
крихта землі) уособлює в собі ідею космічного
упорядкування і панування. У слов’янській космогонії
агон передається двома способами. По–перше, він
подається як реальний агон – боротьба: через змагання–
сперечання двох основ, яка здійснює творення світу.
Сюжет про діставання землі з вод первісного океану,
що має назву «Море Тиверіатське», являє собою варіант
міфологеми про ритуальне одержання важливого
космічного дару, який є символічним щодо реалій
творення світу.
Мовою агону можна було описати і так званий
«основний міф» слов’янської міфології про двобій
Бога грози, який переслідує змія. Окремі фрагменти
цього міфу, які можуть бути реконструйовані на основі
східнослов’янських та балканських текстів, містять як
мотив «звільнення» – «дару худоби», так і інші символи
індоєвропейського агону – «світового дерева», «гори»,
«каменя», «води». Агоністичний мотив творення світу
дістає своє втілення на рівні слов’янського пантеону
в образах Перуна і Велеса. Цікавим в цьому розумінні
є порівняння слов’янського культу Бориса і Гліба,
Фрола і Лавра із культом братів близнюків, близьким до
космогонічного дуалізму.
Важливим символом, який характеризує організацію
староруського світу у просторі і часі, є образ Світового
Дерева. Символ Світового Дерева в міфологічних
уявленнях українців слугував своєрідним зразком
космоустрою, переходом від хаосу до упорядкованого
світу. Дослідники (Микола Костомаров, Олександр
Потебня та інші), аналізуючи український фольклор
ний матеріал, зазначали, що колядки, рушники із
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зображенням дерева та двох птахів, символізм виши
ванок та писанок мають паралелі із світовими
міфопоетичними образами (у «Регведі», «Старшій Едді»,
іранських міфологічних мотивах) творення світу та
переходу від хаосу до космосу, як його упорядкування.
По–друге, створення світу в слов’янській міфології
може бути представлено і як словесний агон. Значна
кількість слов’янських космогонічних текстів будується
у формі архаїчної загадки. Світобудова розгортається
як дискретне породження феноменів природного та
соціального світу, які мають прототипами тотожні їм
«перші сутності».
У «Вірші про книгу Голубину» космогонічний
процес описується за допомогою коду, який дає
змогу розгортати текст до нескінченності. У пам’ятці
перелічується такі запитання: «Від чого у нас світ
почався? Від чого у нас зірки блискучі? Від чого у нас
ночі темні? Від чого у нас вітри буйні? Від чого у нас
наші помисли?Від чого цей світ і народ? Від чого кістки
міцні?...». Можливим є і інший код, тобто бачення
походження речей за принципом родинних відносин:
«Який народ над народами цар? Яке місто всім містам
мати? Яка церква усім церквам мати? Яка річка всім
річкам мати? Яке море всім морям мати?...».
Відповідно до двох типів запитань будується і
два типи відповідей: перший – «У нас білий світ від
Господа, самого Христа, царя небесного. Сонце червоне
від лиця Божого...»; другий – «Іордан–ріка всім рікам
мати, Фавор–гора всім горам мати...».
В обох випадках – перед нами текст–загадка, що
вказує на такий тип космогенезу, в якому елементи світу
не розгортаються один з одного іманентно, не пере
бувають у взаємообумовлених відношеннях підпоряд
кування, а співвідносяться з парними «першообразами».
Розвинуті форми античної міфології зберегли знач
ною мірою залишки агоністики і в реальному, і в
ментально–словесних смислах. Відома роль агону у
формуванні життя Еллади, в генезисі стародавньої
грецької культури. Агонистика зумовила своєрідний
стиль античного мислення з характерним для нього
ідеалом змагальності.
У межах античної культури агон переростає в есте
тично–містеріальний космогонічний агон (наприклад,
олімпійські ігри як символ спортивно–космогонічного
змагання), а потім агон перетворюється в діалогічну
форму філософствування.
Принцип агону виразно представлений в античній
міфології. Найвідомішими представниками дуалістич
ного бачення космогенезу в античній міфології є брати–
близнюки (сини Зевса) Діоскури, які мають відношення
до космогонічного двобою і приборкання коней.
Архаїчну форму агону має і міф про Атридів – рід
міфологічного героя Атрея, члени якого вели постійні
сутички, що закінчувалися ритуальними вбивствами.
Цей міф зіграв роль своєрідного механізму породження
для цілої низки міфологічних сюжетів.
Традиційний сюжет «Теогонії» Геосіда про похо
дження богів також може бути інтерпретований за
допомогою агоністики. Так, зміст «Теогонії» становить
ряд породжень богів та їх покарань–вбивств, близький
до метафористики архаїчного розуміння космогенезу як
безперервного агону життя–смерті. Своєю трискладовою
композицією і мотивом вбивства–поїдання «Теогонія»

282

Гілея

свідчить про паралелізм із стародавньою версією міфа
про Атридів.
Таким чином, стихія агону проймає культурні та
міфологічні реалії слов’янського і античного світів.
Істотна риса слов’янських космогонічних текстів та їх
типологічна своєрідність полягає у тому, що дуалістична
версія в її архаїчному статично–просторовому вираженні
становить основну форму слов’янських космологічних
оповідань.
Універсалізм символу Світового Дерева, як вважають
авторитетні дослідники, є незаперечним [1, с. 176]. В
Україні безпосередні або орнаментовані зображення
Світового Дерева представлені на численній кількості
домашнього начиння, посуду, керамічних виробів,
весняних писанок, вишиванок, рушників тощо. «Найдав
нішими з цих зображень (2 тис. до Хр.) на терені України
вважається малюнок Світового Дерева, який знайдений
в Київській області (разом з кіньми, свинями, змієм, та
солярними знаками) на сокирі з оленячого рогу» [2, с. 11].
Універсальність Світового Дерева пов’язана з тим,
що спрямованість «вгору», як напрямку росту дерева і
більшості рослин, символізує життя і розвиток, а вниз –
згасання і смерть. Сутність символу Світового Дерева
полягає в просторому упорядкування світу. Сутність
цього просторового упорядкування світу полягає в тому,
що світ ділиться на три прошарки, відносно вертикалі
Світового Дерева, де його коріння пов’язане з підземним
світом (вічне царство мертвих), крона знаходиться у
світі вищих сил, а стовбур репрезентує наш земний світ.
Часовий аспект символу Світового Дерева означає
перехід від хаотичного світу до гармонійного. Світове
Дерево символізує світ від невизначеного його стану
(коли його ще не було) до стану, коли він з’явився.
Таким чином світ народжується через Світове Дерево.
Земля, в контексті символізму Світового Дерева, постає
як середній, земний і як підземний, нижній світ. Родюча
сила землі сходить у глибину нижнього світу, у коріння,
а плоди родючості відтворено як у середньому світі
(матеріальні блага), так і у верхньому світі (блага
духовні). Все це знайшло відображення в західно
українській колядці про творіння світу:
«Коли не було з нащада світа,
Тогнди не було неба, ні землі,
А лем було синєє море,
А серед моря зелений явір.
На явороньку три голубоньки,
Три голубоньки раду радять,
Радоньку радять, як світ оновити...»
«Що ж нам було з світа початку?
Боже ж наш!
Не було нічого, їдна водонька,
На той водонці їдне деревенько
На тім деревеньку шовкове гніздо,
А на тім гніздечку три голубоньки» [2, с. 10].
В численних народних загадках про Світове Дерево
закодовані уявлення про структуру простору і часу:
«В саду царському росте дерево райське, на одному
боці квіти розквітають, на другому – листя опадає, на
третьому – плоди дозрівають, на четвертому – гілляки
підсихають» [3, с. 263]. Тут із Світовим Деревом
пов’язані чотири сторони світу, які асоціюються з
чотирма порами року в їх протиставленні: весна – осінь,
літо – зима.
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Світове Дерево безпосередньо символізує часову
структуру космосу: «Стоїть дуб о дванадцяти гілляках,
на кожній гілляці по чотири гнізда, в кожному гнізді
по шість простих яєць, а сьоме – червоне (рік, місяць –
гілляка, тиждень – гніздо, день – яйце, у тому числі
червоне число – неділя)» [3, с. 263]. Варіант – «по сім
яєць біленьких, по сім яєць чорненьких – день і ніч» [3,
с. 236]. Аналогічний зміст має українська загадка: «Дуб–
дуб – довговік, на ньому дванадцять гілляк, на кожній
гілляці по чотири гнізда, і у кожному гнізді – по сім
яєць, кожному ім’я є» [3, с. 263].
Позначення напрямків у часі і просторі дає
можливість поставити питання про початок і напрямок
відрахунку. У всіх народів правильним напрямком
вважається рух зліва направо стосовно простору і від
ранку – сходу, до вечора – заходу, стосовно часу. В
слов’янських мовах південь – це не день, а півдня,
північ – це не ніч, а півночі. День асоціюється зі
сходом і частиною доби до заходу сонця включно, а
ніч – з заходом і північчю до сходу. В дослідженнях
слов’янського світу багато даних, які свідчать про те, що
головним напрямом є «схід – захід», по відношенню до
протилежності – «північ – південь».
Розглянемо другу систему маркування світових
координат – кольорову. Дослідженню семантики
кольорів у різних народів присвячена велика кількість
літератури, але слов’янський світ у цьому відношенні
досліджений недостатньо. Значення окремих кольорів
залежить від їх місця в опозиції. В дуальній опозиції
можуть виступати білий і червоний, білий і чорний
(темний). В такому випадку білий символізує верх і
чоловічий початок, темний і червоний – низ і жіночий
початок. У символічному трикутнику кольорів, що
відповідає вертикальним координатам Світового Дерева,
найбільш архаїчною для всіх народів є система «білий –
червоний – темний».
Євразійська символіка – це символіка євразійських
кочівників, яка була перенесена в центральну Європу
в часи переселення народів. Слов’яни реконструювали
цю архаїчну символіку, змінивши колір символіки
сходу з білого на синій, а заходу – навпаки, з синього
на білий. В географічних назвах кольорова символіка
відбилась в термінах «біла, червона, чорна Русь, і в
багатьох назвах міст типу Білгород, Біла Церква і т.п.»
Що стосується стихій, то вони виступають символами
головних координат світу як і кольори. «Серед символів,
закріплених за координатами Світового Дерева, є п’ять
елементів світу: вогонь – центр, дерево – схід, метал –
південь, земля – захід, вода – північ» [4, с. 247].
Аналіз культурно–універсального змісту символу
Світового Дерева буде неповним, якщо не згадати
одного вельми значного міфологічного персонажу, що
тісно пов’язаний з цим символом. Мова йде про образи
сонця, місяця і зірок.
В усьому слов’янському світі предметом культу були
сонце, місяць і зірки. Культ сонця у слов’ян існував
поруч з культом християнського бога. Всі слов’яни з
повагою ставилися до місяця: «Місяць, пане боже, а хто
ж нам буде богувати, як його не стане?» [3, с. 38]. Йому
молилися за молодість і здоров’я, прохали, щоб збулось
замислене.
Зірки асоціювались з долею, народженням і смертю.
Небо, згідно народним віруванням – це дім божий,
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а зірки – це вікна, з яких дивляться янголи. Віра в
залежність долі людської від зірок проголошується в
такій легенді: «як тільки народилась людина, то господь
в той самий час наказує прорубати в небі віконечко і
посадити в ньому янгола охоронця для спостережень за
життям новонародженого протягом всього життя. Янгол
дивиться і записує в книгу, а людям здається, що зірка
сяє. А коли людина помирає – вікно зачиняється, а зірка
зникає – падає з неба» [3, с. 83].
Символіка зірок, зіркового неба, пов’язана з образами
роду і Роженьці. Культ Роженьці розповсюджений по всій
слов’янській території і добре досліджений. Роженьці в
слов’янській міфології еквівалентні грецьким мойрам,
римським паркам, германським норнам, балтійським
лаймам. Не тільки слов’яни, але й інші індоєвро
пейські народи вірили, що доля немовляти вирішується
роженьцями–мойрами. В зв’язку з цим існували обряди,
які повинні були вплинути на рішення роженьці. Доля
асоціювалась з зіркою кожної людини, падіння зірки
тлумачилось як ознака чиєїсь смерті. Зв’язок зірок з
долею відобразився у ворожінні по зірках і звався «родо
читанням» («і по зіркам дивіться і будуйте народження і
життя людське» у Йосипа Волоцького)» [5, с. 441].
Семантика образу зірок не зводиться тільки до
долі і смерті, до культу пращурів. В колядках образ
зірок порівнюється з дітьми – зерном, врожаєм,
(«тайно наставим стіх, як у небі звід»); з худобою на
пасовиську асоціюється зірковий світ в загадці («поле
не зміряне, бидло не злічене, пастух рогатий)» [6,
с. 291]. З’являється і порівняння зірок з козенятами
(цап – символ родючості): «Цап, цап по полю басує,
з паненятами гарцює, доти буде гарцювати, поки
вовк не стане спати» [6, с. 291]. Це й зрозуміло, тому
що тема життя і смерті в міфологічній свідомості не
відокремлена. Роженьці не тільки володарки долі, віку
людського, не тільки визначають, що кому на роду
написано, але й дають життя.
Зв’язок координат світу з функціями світил можемо
простежити в колядках. В колядках звертаються окремо
до чоловіка, до жінки і дітей: «ясен місяць – пан
господар, красне сонце – жінка його, дрібні зірки – його
діти» [3, с. 41].
Розрізняються і функції сонячного і місячного
світла: Функції сонячного світла в його животворінні
(«зігрію ж бо я гори і долини, все возрадується»),
функції місячного світла – освітити шлях (зійде луна і
«возрадується чумак у дорозі», «місто в залозі»). Якщо
згадати про роль місяця при ворожбі, то побачимо
зв’язок цього символу з функцією яснобачення. Таким
чином, трьом прошаркам світу, трьом координатам
Світового Дерева відповідають іпостасі, що символі
зуються місяцем, сонцем і зірками.
Таким чином головними космогонічними образами в
етногенезі українців є образ світу, образ світового дерева
та образи місяця, сонця та зірок, які мають символічний
статус і репрезентують міфологічні уявлення стародав
ніх праукраїнців.
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Symbolical status of the main cosmogonic images in ethnogenesis
of Ukrainians
In the article symbolic status of the main cosmogonic images in ethnogenesis
of Ukrainians is regarded through the world image, image of world tree, image of
moon, sun and star that have a universal cultural meaning. In Slavonic mythology
world creation is based on agon principle, on a dualism of chaos and cosmos, that
the interaction of which causes a world creation. An essential feature of the Slavonic
cosmogonic texts characterizes in a dualistic version of its archaic static–dimensional
explanation and makes the main form of the Slavonic cosmogonic narration. The
symbol of the World Tree concerns in dimensional world division on three parts:
underground, world of higher power and terrestrial world. Time aspect of the World
Tree makes a transformation from chaos to harmony. To these three parts of the
world and three coordinates of the World Three correspondent three hypostasis that
characterize by moon, sun and stars.
Keywords: Ethnogenesis of Ukrainians, cosmogonic images, world image, Tree
World image, moon image, sun image, star image.
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Людська тілесність
у сучасній масовій культурі
Масова культура стає буттєвим середовищем для людини, у тому
числі і в тілесно–матеріальному вимірі. При цьому екзистенціювання стає
масовим, трансформується у реальну практику для кожної людини як суб’єкта
масової культури, що використовує свою тілесність для ствердження власної
автентичності. Хоча і визнаються негативні аспекти впливу масової культури
на людину, разом з тим масова культура, масові комунікації й створення ними
віртуального простору буття розглядаються як можливість виникнення
нового етапу розвитку людства, нових форм буття. Проте в цілому проблема
взаємодії духовного та тілесного в умовах масової культури продовжує
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залишатися досить складною і невизначеною. Адже із приходом постмодерна
й поширенням масової культури спостерігається втрата традиційних духовних
ідеалів в ході соціокультурних трансформацій, зв’язаних зі становленням
віртуального, медіа–інформаційного простору.
Ключові слова: людина, буття, масова культура, духовне, тілесне.

В умовах сучасної культури зростаюча залежність
тіла від різноманітних факторів соціокультурного
характеру стає неухильною тенденцією. Інтенсивний
процес перетворення природного людського тіла у
культурний феномен підсилюється під впливом мас–
медіа та інших чинників становлення інформаційно–
віртуального суспільства. Візуальна спрямованість
сучасної масової культури робить тіло культурним
символом епохи і відображенням соціокультурних тен
денцій розвитку. Чуттєвий характер масової культури
робить її практично тотально тілесною, оскільки «життя
тіла є почуття: почуття бадьорості, повноти життя,
здоров’я, порушення, гніву, суму, радості, нарешті,
задоволення» [3, с. 21]. Це актуалізує дослідження тілес
ної спрямованості масової культури інформаційного
суспільства.
У роботах Є. Баженової, М. Колесника, А. Лоуена,
Б. Соколова та інших вітчизняних і зарубіжних дослід
ників здійснюються дослідження людської тілесності
в умовах становлення інформаційного суспільства.
Проводиться думка про взаємозв’язок між процесом
віртуалізації та змінами у ролі тілесності в сучасній
культурі. Однак узагальнені дослідження впливу
масової віртуальної культури на розуміння тілесності у
людському житті поки що не знаходяться у центрі уваги
наукової спільноти. Відтак постає наукова проблема
визначення місця феномену людської тілесності у
сучасній масовій культурі.
Стан дослідження проблеми. Постсучасне суспільство
характеризується вплетеністю процесів культурної детер
мінації людської тілесності з боку масової культури.
Причина цього явища у тому, що у цьому суспільстві
можна спостерігати очевидні процеси тотального
проникнення масової культури у всі сфери культурного
життя, у результаті чого елітарна культура в більшості
випадків просто поглинається нею. Масова культура
стає буттєвим середовищем для людини, у тому
числі і в тілесно–матеріальному вимірі. Відповідно
екзистенціалізм, що представляє собою відому філо
софську й соціокультурну методологію і в історії
філософської думки виявив себе як один з напрямків
постсучасного типу філософствування, став чи не
найбільш ефективним способом осмислення людської
тілесності в просторі масової культури.
Мета дослідження. У сучасній масовій культурі
екзистенціальний підхід починає здобувати характер
практичної філософії, і головний напрям практично–
прикладної трансформації екзистенціального філософст
вування полягає у тому, що вирішення екзистенціальних
питань переноситься зі сфери духовного пошуку в сферу
тілесного буття, у повній відповідності з характером
буття людини у середовищі медіа–культури. Саме в
цій сфері починає активно вирішуватися питання про
автентичне існування сучасної людини. Популярність і
поширення екзистенціального розуміння вічних проб
лем буття людини у сучасному суспільстві, приводять до
того, що екзистенціальні ідеї починають широко вико
ристовуватися для трансформації розуміння сутності
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людини з духовного у просторово–тілесне. Цьому, між
іншим, сприяє і позиція класиків екзистенціалізму, адже,
наприклад, М. Хайдеггер не відмовляє «присутності»
у всякого роду «просторовості» [7]. Виходячи із такого
розуміння сутності буття людини, цілком справедливо у
межах екзистенціальної методології вважати, що людина
у своїй присутності у світі є не тільки духовна сутність,
звернена в простір свого існування. Людина як цілісна
істота на шляху свого екзистенціального становлення
перебуває в нерозривній цілісності духовного і
«просторового», тобто тілесного, а акцентування
просторово–буттєвого аспекту присутності дає підстави
для максимізації тілесного виміру людської екзистенції.
І саме тут відбувається перетин проблематики
людської тілесності та масової культури. Масова
культура пропонує людині реалізувати екзистенціальний
проект у світі повсякденності на тілесному рівні.
При цьому екзистенціювання стає масовим, транс
формується у реальну практику для кожної людини
як суб’єкта масової культури, що використовує свою
тілесність для ствердження власної автентичності.
Екзистенція знаходить небувалу раніше для себе
субстанціональність, яка стає можливою в першу
чергу в тілесності людини й уже через неї зазнає
детермінаційного впливу з боку масової культури.
Розуміння дійсності буття починає вирішуватися вже
не на духовному, а на тілесному рівні, що дає підстави
говорити про глобальні зміни самого змісту людських
екзистенціалів [1, c. 4–5].
Таким чином, слід констатувати, що у масовій
культурі як у тотально розповсюджуваному механізмі
організації повсякденного буття сучасної людини
екзистенціальне світовідчування стає детермінованим
матеріально–тілесними факторами, при цьому екзис
тенціальні переживання заміняються екзистенціальними
символами. Останні також мають пряме відношення до
людської тілесності, оскільки прямо пов’язані з тілесно
репрезентацією людини у процесі візуальної комунікації.
Наприклад, однією з найбільш поширених форм
екзистенціальних символів масової культури є тілесно–
візуальна репрезентація людини у формі «іміджу».
Останній може розглядатися як механізм створення
псевдоекзистенціальності людини, оскільки ґрунтується
на можливості вираження власної сенсожиттєвої
позиції на основі володіння реальним чи символічним
предметом споживання. Подібна віртуальна–тілесна
екзистенціальність суб’єкта комунікації у масовій
культурі пов’язана з реалізацією певного символічного
капіталу, при цьому володіння або відсутність володіння
символічною річчю починає бути запорукою дійсності
суб’єкта.
По суті екзистенціально–символічні та інформа
ційно–технологічні основи сучасної масової культури
перетинаються і інтегруються на рівні тілесності
людини, визначаючи і домінування принципу тілесності
культури епохи віртуальної комунікації. У віртуальному
просторі відкриваються величезні можливості для реалі
зації символічної тілесності людини. У віртуальному
просторі відкриваються можливості символічно пере
жити смерть і випробувати найрізноманітніші страж
дання – чи задоволення, при цьому реальне тіло
людини залишається поза фізичними випробуваннями,
проте почуттєві переживання і задоволення є цілком
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реальними. Віртуальні технології масової культури
дозволяють людині випробовувати прикордонні стани
без необоротного результату й ризику для власного
фізичного тіла.
Відтак можна говорити про те, що у масовій
культурі, що ґрунтується на електронних медіа і
формує віртуальних культурно–комунікаційний простір,
здійснюється процес символічного й технологічного
виходу людської екзистенції за межі внутрішнього
світу, на рівень тілесного буття. Самі форми масової
культури продукують своєрідну технологічну свідомість
її суб’єктів, яка розглядається як раціональний і
інструментальний спосіб організації матеріального
буття. Відтак при тому, що сама масова культура є
результатом радикальних науково–технічних зрушень,
технологічно–тілесна екзистенція людини інформацій
ного суспільства опирається не на наукові засади, а
на «практичні» знання, що суттєво знижує духовно–
інтелектуальний рівень буттєвої організації людини.
Філософські рефлексії стосовно цього процесу
мають як критичний, так і конструктивно–пояснюючий
характер. У першому випадку має місце принципове
неприйняття домінування технологічності над духом
культури, що приводить до різко негативних оцінок
масової культури та її впливу на буття людини. Ця
позиція є домінуючою у постмодерній філософії та
гуманістичній філософії ХХ ст., в узагальненому вигляді
відображаючись у розумінні процесу формування
«технологічної» свідомості як процесу переродження
творчих і вільних, певною мірою і ірраціональних сил
людського духу в технологічно обумовлений машинний
розум, спрямований не на «високий» духовний розвиток
і трансцендентування, а на вирішення прагматичних
завдань повсякденного життя.
Помірний варіант такого розуміння масової культури
міститься у роботах М. Хайдеггера, який вважав, що
технічно обумовлені способи маніпуляції свідомістю
в масовій культурі стають способом «розкриття потає
ного» у людині, способом контролю її життєвих сил і
почуттів, а також способом технологізації свідомості,
яка і забезпечує владу технологій над свідомістю
людини, яка здійснюється в масовій культурі [7]. У
більш радикально–критичному варіанті Г. Маркузе,
«одномірна» людина, що формується під впливом
масової культури, стає контрольованою технологічно
стимульованим споживанням і взагалі втрачає здатність
самостійного мислення, трансцендування і «внутрішньої
волі», на основі якої відбувається самоідентифікація
людини і можливість для неї бути «самою собою» [4].
У випадку загалом позитивної оцінки масової
культури та її тілесно–почуттєвої орієнтації філософські
узагальнення здійснюються на аналітичній основі, що
обґрунтовує толерантне ставлення до технологічності
свідомості. Хоча і визнаються негативні аспекти
впливу масової культури на людину, разом з тим
масова культура, масові комунікації й створення
ними віртуального простору буття розглядаються
як можливість виникнення нового етапу розвитку
людства, нових форм буття. Мається на увазі, що
процеси розвитку електронних технологій та мас–
медіа створюють можливість виникнення нового типу
індивідуальної свідомості. При цьому нові технології
інформаційного суспільства розглядаються як жива
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форма його розвитку в навіть своєрідна друга природа
стосовно людини. Технологічна свідомість у масовій
культурі, тілесна за своїм характером, оцінюється як
цілком адекватна новим соціокультурним реаліям,
оскільки візуально–тілесна символізація феноменів
масової культури є продукт візуального мислення, а
останнє технологічно обумовлене медіа–простором
інформаційного суспільства.
В умовах формування масовою культурою техно
логічної свідомості людини як комунікатора тілесність
залишається останнім гарантом дійсності для людини в
штучному середовищі інформаційного суспільства, що
сприяє відчуженню людської сутності, і це є позитивним
феноменом. Небезпека тілесного акцентування в масо
вій культурі проявляється не у власне орієнтації на
матеріально–почуттєве, а у тому, що в умовах, коли
віртуальна реальність починає конкурувати із природ
ною реальністю людського існування антропної
тілесності у її онтологічному значенні втрачає саму
себе. Комунікація у віртуальному просторі мало впливає
на «фізичне» тіло віртуальних учасників, однак у
віртуальному просторі формується нове віртуальне
«тіло» людини, яке має тенденцію до підміни собою
реальної людської тілесності.
Разом з тим з тілесним виміром масової культури
пов’язані і нові можливості розвитку людини. В умовах
практично необмеженої соціальними перепонами вір
туальної комунікації для людини практично знімаються
обмеження саморозвитку, пов’язані з його реальною
тілесністю та соціальними перевагами, які продукують
внутрішні обмеження саморозвитку. У віртуальному
просторі технологічна свідомість, породжувана масовою
культурою, стає індивідуально–людською, оскільки
саме в ньому людина знаходить можливість довільно
реалізовувати власні бажання й втілювати персональні
акти трансцендування, роблячи його віртуально
тілесним без будь–яких обмежень реального світу. У
зв’язку з цим можна говорити про своєрідне замикання
кола соціокультурної детермінації людського розвитку,
оскільки акцентування тілесного у масовій культурі
інформаційного суспільства зрештою приводить до
тотожності внутрішньо–духовного та віртуального з
відповідно новими можливостями індивідуального само
розвитку.
Проте в цілому проблема взаємодії духовного та
тілесного в умовах масової культури продовжує зали
шатися досить складною і невизначеною. Адже із
приходом постмодерна й поширенням масової культури
спостерігається втрата традиційних духовних ідеалів
в ході соціокультурних трансформацій, зв’язаних зі
становленням віртуального, медіа–інформаційного прос
тору. У межах нових технологічних реалій формується
і нова основа людського буття, дуже динамічна, багато
лика і багатозначна.
Багато дослідників вважають, що це приводить
загалом до примітивізації духовного світу людини,
появи «людини клікаючої», що знаменує собою
перехід від способів розуміння в культурних практиках
гутенбергівської епохи як читання паперового тексту
до способів розуміння в культурних практиках
освоєння віртуально–медійних взаємодії. Для людини
у віртуальному просторі актуальною є не фрактальні
наративи як модель світу, а сам світ у процесі його
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освоєння через нескінченні ітерації у всьому його
різноманітті. І таке пізнання дійсно є почуттєво–
тілесним, відповідно візуально–тілесна втіленість
культурних змістів у сучасному світі починає брати
гору над вербально–духовним змістом. В. В. Тарасенко
вважає, що «очевидність тієї або іншої візуальності –
соціокультурний артефакт тілесності. Категорії, арте
факти опису входять не через знаки й символи мови, а
через культурні тілесні практики» [6].
Таким чином, акцентування у сучасній масовій
культурі саме тілесних практик пояснюється не
тільки матеріально орієнтованими цінностями світо
гляду суспільства споживання, а й віртуалізацію
буттєвого середовища людини у процесі поширення
інформаційних технологій. Сюди також слід додати
звільнення людини від тілесно–рухової активності у
процесі поширення різноманітних побутових технічних
засобів, що обумовило сприйняття власного тіла
не стільки як інструменту, тобто засобу здійснення
певної діяльності, скільки як цілі саморозвитку. Саме
це визначає тілесний зміст масової культури, коли
духовний світ людини визначається не ідеологією чи
трансцендентними цінностями, а тілесними бажаннями і
тілесними цінностями.
Тому у людини сучасної масової культури серед
цінностями домінують тілесно–почуттєві: задоволення
від сексу, прагнення максимуму гострих відчуттів,
формування адреналінової залежності від споживання
медійної продукції тощо. Тілесність масової культури
представлена також у масовому захопленні різнома
нітними формами удосконалення власного тіла, що
є для багатьох людей самоціллю, а не складовою
гармонійного розвитку. Прикраси й удосконалювання
тіла шляхом розвитку фізичних даних, пластична
хірургія, шрамування, вкраплення в тіло сторонніх
предметів–прикрас або образів (татуювання, пірсінг)
набувають не побутового, а соціокультурного сенсу.
Тіло часто сприймається як основа морально–духовного
розвитку, наприклад, через різні види екстремального
спорту, які сприймаються як етичні випробовування і
становлення волі людини. Сьогодні людина, пережи
ваючи фізичні навантаження й тілесно концентруючись
на виконанні поставленого завдання, бажає реалізувати
свою духовну сутність через власне тілесне існування
або екологічну свідомість, опредмечену у певному
способі життя як реалізації тілесно орієнтованих
цінностях. Загалом сучасна масова культура є формою
свідомості, заснованої на тілесному сприйнятті і розу
мінні зовнішнього світу й побудові моделі внутрішнього
світу не на основі домінування обумовленого духовними
цінностями сенсу життя, а на основі різних тілесних
станів, які сприймаються як домінуюча суб’єктна
реальність і основа самоідентифікації людини.
Тілесність стала настільки важливою у сучасному
житті, що багато спеціалістів ведуть мову про
формування соматичних (тілесних) пізнавально–духов
них факторів розвитку людини як найсуттєвішої ознаки
процесу соціалізації в умовах масової культури [2,
с. 55]. Під ними розуміється тілесний вимір людської
свідомості та духовності, позанаукові форми пізнання
за допомогою тіла, пізнання самого тіла, конститую
вання ролі тіла у формуванні гносеологічних принципів
тощо.
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Тілесно визначені духовні фактори, тілесне світо
відчування людини епохи масової культури активно
впливають на процес визначення особистістю сенсо
життєвих пріоритетів. Тілесне пізнання й існування
постмодерного характеру не обмежуються лише
почуттями й поверхневим емпіричним досвідом, вони
інтегрують і інтелектуально–ціннісні компоненти осо
бистісного характеру. Як вказують дослідники, «тіло
стає справжньою, засвідченою особистістю. Тому що
воно – раціонально сплановане й створене. Тілесність,
нарешті, одержує жаданий статус розумності, а розум –
стає не ідеальною діяльністю свідомості, але справою–
дією, як сказав би Фихте» [5, с. 158].
Висновки. Таким чином, можна робити висновок,
що в умовах масової культури тілесність є раціонально
вибудуваною, певною мірою ідеалізованою і канонізо
ваною як складова ціннісного розвитку людини.
Проте все ж назвати її духовною тілесністю не можна.
Тілесні ціннісні орієнтири в умовах сучасної масової
культури являють собою штучні образи, створені за
допомогою індустрії інформаційно–віртуальних техно
логій. Вони не пережиті й осмислені в естетичних і
етичних категоріях, а просто взяті за зразок, основою
їх поширення є модність, загальнодоступність, поши
реність, престижність, тобто в кінцевому підсумку
споживацько–матеріальні чинники. Споживаючи про
дукти масової культури й здійснюючи тілесне буття в
її просторі, сучасна людина лише зміцнює залежність
від нею ж створеного світу інформаційних технологій,
що загострює дисбаланс взаємодії природного й
соціального. Людська тілесність зазнає по суті насиль
ницької трансформації з боку інформаційно–техно
логічної штучної природи, що як підсумок веде до
деградації як тіла, так і духу людини.
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Human corporeality in modern mass culture
Popular culture is essential for the human environment, including a body–
material dimension. This existenceness become massive, transformed into real
practice for each person as a subject of popular culture, using their physicality to
assert their own authenticity. Although it recognized the negative aspects of the
impact of popular culture on people, however, mass culture, mass communication
and the establishment of a virtual space being considered as a potential new
stage of human development, new forms of life. Overall, however, the problem
of interaction of spiritual and corporal in terms of popular culture is still very
complicated and uncertain. Because of the advent and spread of postmodern
popular culture there is loss of traditional religious ideals in the social and cultural
transformations associated with the development of a virtual, media and information
space.
Keywords: man, existence, popular culture, spiritual, corporal.
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Основні дослідницькі вектори
соціальної епістемології
Йдеться про три основні дослідницькі гілки соціальної епістемології
довкола проблеми «соціального свідчення», «колективного агента», «впливу
інституцій та систем». Оскільки, відповідно до проблематики, соціальна
епістемологія оцінює епістемічну якість індивідуальних та колективних
доксастичних відношень та епістемічні наслідки прийняття певних
інституційних механізмів.
Ключові слова: соціальна епістемологія, «соціальне», соціальне свідчення,
доксастичне відношення, індивідуальний агент, колективний агент, наука.

Соціальна епістемологія – це один із напрямів
сучасної філософії, а більш конкретно – епістемології.
Представники напряму (соціальні епістемологи) для
розрізнення ділять епістемологію на «класичну епісте
мологію» (виходячи з часового критерію та пробле
матики) та одне із її можливих відгалужень – «соціальну
епістемологію».
«Різко відступаючи в певних випадках ... сучасна
соціальна епістемологія субстанційно пов’язана з
класичною епістемологією. Вона, не бачить потреби
відхилити собою чи відійти від епістемологічних
проектів минулого. Навіть соціальні практики можуть
мати – і часто мають – за мету пошук істини.
Соціальні практики бувають успішні або провальні;
те саме можна сказати і про індивідуальні практики.
У всякому випадку, епістемологи можуть займатися
традиційною оцінкою альтернативних методів і, в межах
їх здібностей, досягти такого типу ціль. В соціальній
епістемології «методи» можуть бути соціальними
практиками. Класична епістемологія може процвітати,
в дусі розширеної концепції того, як істина може бути
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збережена, а саме, за допомогою продуманих соціальних
та міжперсональних практик та інституцій» [5].
Існувала проблема, яку соціальна епістемологія
покликана вирішити. Соціальна епістемологія як
напрям дослідження, методологія, сьогодні знаходиться
лише на етапі «набирання обертів». Що виливається
фактом відсутності аналізу її самої не соціальним
епістемологом, а філософом, на предмет того чи
соціальний епістемолог вписується у загальну картину
епістемології, і якщо так то у якій ролі, а якщо ні, то в
чому тоді його непослідовність.
Термін «епістемологія» усталений у філософській
традиції, чого не скажеш про «соціальну епістемо
логію». Чому соціальні епістемологи наголошують
на «індивідуалістичній спрямованості» попередньої
епістемології? В якому сенсі їх епістемологію слід
розуміти як «соціальну»? Аналіз соціо–епістемо
логічних праць наштовхує на деяке уточнення. Під
«індивідуалізмом», здебільшого, розуміють факт заниже
ного значення соціального середовища (соціальних
інтеракцій в межах систем та інституцій) для пізнання,
тобто доксастичних відношень, до яких відносять як
стан знання, так і не знання (belief, disbelief). Йдеться
про три зрізи, котрі прагне компенсувати соціальна
епістемологія:
– на рівні впливу припущень та ідей, якими
володіють інші, на формування індивідуального доксас
тичного рішення; тобто про те, яка ймовірність того, що
інший мене переконає.
– на рівні епістемічних рис колективних епісте
мічних агентів (суд, наукова панель); тобто про те, чи
можна колективного агента прирівнювати до звичайного
агента.
– на рівні епістемічних властивостей соціальних
інституцій та систем: чим вони покращують та чим
шкодять епістемічним результатам окремих членів, чи
систем в цілому.
«Перші рухи в напрямку до позитивної форми
соціальної епістемології (як протилежну формі, мета
якої «розвінчання») почалися у середині 1980–х, й
асоціюються із істинно–орієнтованим «веритистським»
підходом до соціальної епістемічної оцінки Елвіна
Голдмана. Стів Фуллер переслідував лінію більш
споріднену з «розвінчувачами», детально розробив
свою позицію та започаткував журнал під назвою
«Соціальна Епістемологія», що став головним для
наукового дослідження з цієї тематики. У 1990–х
з’явилися публікації різних монографій і глав, у котрих
зверталися до різних гілок соціальної епістемології.
Книга Голдмана «Знання в Соціальному Світі» (1999)
показала те, як класична епістемологія, з її акцентом
на значенні володіти істиною і уникати помилки, може
бути застосована до області «соціального» без відмови
від її традиційної строгості. Це спроба показати як
епістемологія може мати реальне застосування навіть в
межах «веритистської» характеристики. Такий сплеск
діяльності в соціальній епістемології підтримав журнал
«Episteme» у 2004, своїм випуском про роботу в галузі»
[5].
Дещо раніше вже йшла мова про цю характеристику,
тому зупинимося на визначенні часто вживаного
соціальними епістемологами терміну, а саме «доксас
тичного відношення» (doxastic attitude).
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«Доксастичне відношення – це під–вид пропози
ційних відношень, в межах яких особа створює
категоричні чи градуйовані судження, що стосуються
істинності чи хибності їх пропозиційного змісту.
Доксастичне відношення (правильне чи не правильне,
точне чи не точне) постає як функція справжньої
істино–значимості пропозиційного змісту» [5].
Існують різні способи, в які епістемічна діяльність
може вважатися «соціальною». Один такий спосіб
для агента полягає у тому, щоб базувати доксастичне
відношення на тому, що ми можемо назвати «соціальним
свідченням», що стосується висловлювань, меседжів,
дій, чи думок інших людей. Відсутність особистого
спостереження події, не руйнує можливості бути
обґрунтовано переконаним в факті (на основі різних
свідчень), що піднімає «основну проблему соціаль
ної епістемології – залежність обґрунтованості
(justifiedness) переконання від критерію обґрунтованої
довіри до свідчення». Що, власне, і становить
першу гілку соціальної епістемології1, присвячену
оцінці епістемічної якості доксастичних відношень
індивідів, де використовується соціальне свідчення.
Вона зводиться до двох найбільш обговорюваних тем:
проблема обґрунтування доксастичного відношення, яке
базується на свідченні; проблема «рівної розбіжності чи
незгоди» (peer disagreement). Те, що робить першу гілку
соціальної епістемології соціальною – це не характер
доксастичних агентів, які вивчаються, а швидше,
соціальний характер свідчення (пов’язаного з агентом).
Друга гілка соціальної епістемології, навпаки, є
соціальною в цілком відмінний спосіб. Вона соціальна
через «визнання доксастичного агента соціальною
чи колективною сутністю. Розпочинається вона із
припущення, що існують групові сутності, котрі
аналогічно індивідам також прагнуть доксастичних
відношень. Коли група обґрунтовано приймає певне
доксастичне відношення? Як це залежить – за умови
залежності – від різноманітних доксастичних відношень
членів групи? Цю проблематику та довкола неї
вважають ядром другої гілки соціальної епістемології.
На відміну від оцінки епістемічної якості доксастичних
відношень індивідуумів, де використовується соціальне
свідчення, центральна проблема другої гілки соціальної
епістемології – це оцінка епістемічної якості групових
доскастичних відношень (незалежно від походження).
Третя гілка соціальної епістемології має ширший
набір проявів, від соціальних систем до соціальних
практик, інституцій, чи моделей інтеракцій. Наприклад,
соціальна система формально може відібрати модель
винагороди чи покарання для мотивації агентів у
швидкості заняття певними діяльностями. Вибір між
різноманітними процедурами можна оцінити в межах
того, як «виконати» обрані процедури при продукуванні
істинних суджень. Частота точності судження (в судовій
системі), яке генерує система, факт різноманітних
систем, мотивація плідності дослідження, яке продукує
нове знання за допомогою системи винагороди можна
вважати різновидами для цієї сфери проблематики.
1
Поділ проблематики соціальної епістемології на три
основних гілки, та підвиди проблем у кожній з них, використано
із статті «Social epistemology», розміщеній у електронній
енциклопедії з філософії Stanford Encyclopedia of Philosophy.
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Крім прийнятих інституційних механізмів, такі самі
запитання можна задавати щодо різноманітних моделей
соціальної інтеракції, котрі також можуть генерувати
істинні результати. Різні моделі комунікації, наприклад,
та різні вибори учасників колективної діяльності можуть
різнитися за рівнем свого епістемічного успіху. Які з
видів систем чи практик є найкращими? До якої межі
перегрупування експертів збільшує групову точність,
та як слід ідентифікувати експертів? Ці питання форму
люють третю гілку соціальної епістемології, яка на
відміну від двох перших, оцінює епістемічні наслідки
прийняття певних інституційних механізмів чи систем
них зв’язків. Під егідою третьої гілки соціальної епісте
мології можна виміряти епістемічну цінність надання
переваги одній інституції чи системі швидше за інші [5].
Перша частина соціальної епістемології, котру
можна узагальнити як «свідчення та рівна розбіжність/
незгода (peer disagreement)» піднімає наступні проблеми.
Дискусії виникають довкола визнання соціальною
епістемологією «свідчення як джерела чи способу
отримати знання чи обґрунтоване вірування. В області
епістемічних джерел, відмінність може бути встановлена
між базовими і не–базовими (похідними) джерелами.
При довірі змісту свідчення агент пізнання все–одно
привілеює базові джерела. На основі цього виникає
розрізнення локального та глобального редукціонізму,
а також антиредукціонізму. Всі вони різняться по мірі
визначення статусу свідчення. Відповідно редукціонізм
конкретно–взятого свідчення, що ставить за мету
надійність, чи редукція обґрунтування свідчення до
обґрунтування базових джерел, що забезпечує надій
ність, чи те, що свідчення є основним джерелом іншого
свідчення чи обґрунтованості, коли слухач не потребує
позитивної причини для віри в проголошене мовцем»
[5].
Інше важливе запитання в епістемології свідчення
має функціональний характер, чи може свідчення
генерувати швидше ніж просто передавати знання.
Тут порівнюються обгрунтувальні статуси часово–
відмінних вірувань й висновується, що свідчення,
аналогічно пам’яті служить пристроєм для збереження
обґрунтованості від одного моменту до іншого.
По–друге, для соціальної епістемології, знання і
вірування в зміст (переконаність в істинності змісту)
тісно зв’язані між собою. Так, при навчанні тому, в
що викладач не вірить сам, вірування студента на
основі свідчення має обґрунтований характер, тоді
як сценарій передачі тези спотворюється, оскільки
знання вимагає віри (переконаності) в зміст. По–третє,
користуватися консультативними послугами експерта
доволі розповсюджена практика сьогодення. Проте,
вона ускладнюється при збільшенні кількості учасників,
точніше експертів. Це проблема, яку Е. Голдман назвав
«новачок/два експерти». Це ще один приклад, поряд із
свідченням, коли завдання доксатичного агента полягає
у вирішенні так/ні довіри іншій особі. По–четверте,
дещо відмінним буде розгляд свідчення як «відсутності
свідчення» чи «мовчання» як виду соціального
свідчення. Своєчасність джерела, у якому не йдеться
про повідомлення того чи іншого факту, можна розуміти
мовчанням.
Нарешті, на завершення, «поряд із епістемічно–аси
метричними взаємозв’язками агента і джерела інфор
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мації, соціальні епістемологи пропонують проблему
«рівної незгоди» як приклад епістемічної симетрії між
агентами. Контекст проблеми стосується подальшої
позиції агента, після відкриття факту, що його власна
позиція протилежна позиції іншого агента. Подальша
позиція може розміститися на наступному спектрі від
«примиренних» (кожен прихильний до зміни власної
позиції на протилежну) до «непримиренних» (кожен
вважає раціональним не змінювати власну позицію).
Цікаво, що дослідник Г. Розен доводить, що «факт
незгоди не означає не обґрунтованості міркувань.
Епістемічна норма дозвільна, а не зобов’язальна чи
примусова, в сенсі, що на основі того самого свідчення
дозволені протилежні доксастичні відношення щодо
пропозиційної змінної» [5].
«Природу і епістемологію колективних агентів»
прийнято віднести до другої частини проблематики
соціальної епістемології. Незвичним є те, що колек
тивному агенту, при тому, що він не є індивідом,
приписують мотиваційний та інформаційний стани,
за якими стоїть приписування групових доксастичних
станів (вірування, зневіра, призупинення судження).
Більше того, йдеться про умови набуття обґрунтованого
статусу колективного вірування. Адже, при формуванні
колективного вірування наявні дві сторони учасників,
з одного боку група як єдність, з іншого – самостійно
взяті члени. На простому рівні, індивідуальне стає
колективним, коли більшість з індивідів підтримують
певне вірування. Але, хіба цього достатньо?
Слід відрізняти групове вірування від групової
обґрунтованості чи обгрунтувальності (justifiedness)
(у трьох підходах). Наприклад, діалектичний підхід
Хаклі до групового обґрунтування доводить «реляти
візацію групового обґрунтування до власних групових
епістемічних принципів спільноти, оскільки не існує
жодного вищого епістемічного стандарту за той, що
виходить із локальної спільноти». Відмінно, в контексті
істинно–орієнтованої традиції релабілізму (Е. Голдмана)
та вертикально–сформованого (агрегованого) групового
вірування, коли член групи стає автором вірування
всього колективу, проте, «жодне групове вірування
ніколи не може бути ідентичне віруванню члена (чи
набором вірувань членів). Однак, воно може стати
спільною «основою» для групових вірувань. J–статус
(justificational status) групового вірування є функцією
J–статусів вірувань членів. Згідно релаєлібілізму J–статус
вірування індивіда визначений надійністю психологіч
ного процесу (сів), який агент використав при фор
муванні (отриманні) вірування. J–статус групового
вірування визначений надійністю агрегативного процесу,
де стан вірувань членів є вхідними даними, а групові
вірування – результатом. J–статуси членів детерміновані
історією процесів формування вірування. J–статус
групового вірування детермінований пропорцією
членів мати вірування і зберегти їх доксастичні стани
обгрунтувальними (justifiedly)». Третій підхід до групо
вого обґрунтування представлений Дженіфер Лекі,
що доводить, що «не всім членам групи потрібно
виражати готовність спільно приймати причину, щоб
кваліфікувати її саме як групову причину, оскільки
повне відкриття свідчення разом з раціональним мис
ленням серед членів групи відповідає індивідуальним і
груповим епістемічним нормативним вимогам» [5].
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Соціальні епістемологи виділяють щонайменше
5 сфер застосування теоретичних здобутків соціальної
епістемології, відповідно для систем та інституцій (третя
частина соціальної епістемології): науки, політики,
мережі Інтернет, права та моралі.
До прикладу, наука є системою чи інституцією,
яка використовує соціальні практики, котрі може
досліджувати соціальна епістемологія, на предмет
оцінки їх якості, щодо впливу на епістемічні результати
наукової діяльності. «З того часу як наука є парадигмою
пізнавально–пошукової діяльності, епістемологія і
філософія науки тісно пов’язані. Щонайменше з часу
публікації «Структури наукових революцій» Т. Куна,
наука стала вивчатися з соціальної точки зору» [5].
В цьому контексті доречно згадати «Новий погляд
на стару дискусію»1 саме так російська спільнота
дослідників із соціальної епістемології характеризує
погляд Фуллера, його оцінку старої дискусії між
Т. Куном і К. Поппером2. Книга Фуллера «Кун проти
Поппера»3 може служити «прикладом застосування
принципів соціальної епістемології для аналізу конкрет
ного епізоду із історії і філософії науки» [1, с. 604].
Тема включає багато соціо–епістемологічних наст
роїв, завдяки чому заслуговує на поглиблений аналіз
в подальшому. Зазначимо лише декілька загальних
положень.
Фуллер звертається до «центральної для розуміння
соціальної ролі науки проблеми відповідальності
інтелектуалів за власні ідеї та досліджує проблему
впливу походження ідей на їх оцінку – як наукову,
так і етичну» [3, с. 239]. Дискусія є невід’ємною
складовою філософського мислення. А дискусія «Кун
проти Поппера» сама по собі цікава тим, що автори не
прагнули її розвивати в подальшому, а вона актуальна
і в сьогоденні. Врешті–решт, Фуллера цікавить зміст
комплексу проблем, у яких автори не сходились.
Розширення контексту і поглиблення історико–
культурної перспективи змінює традиційне сприйняття
ідейних ліній авторів на протилежні. Слід також
враховувати факт несвоєчасного перекладу текстів
авторів, що вплинуло на викривлене розуміння
авторських позицій. «Мова не лише про соціокультурну
детермінацію науки і її філософське осмислення, але й
про зворотній вплив розуміння науки, який виражений
у філософії науки, на соціум, перш за все – на його
політичну складову» [1, с. 606].
Співставлення Фуллером критичного раціоналізму
(Поппера) з історичною школою в філософії науки
(Куна) спричинене інтересом до соціокультурного
та історико–біографічного контексту їх формування
та до їх зворотного впливу на соціальну реальність.
Йдеться про «подвійний вплив, а саме інституційної
структури на цілі і норми дослідження, і вплив
останніх на політичні питання, які звідси витікають.
1
Дискусія Куна з Поппером порівнюється Фуллером до
дискусії Планка і Маха. Де Планк–Кун захищають автономію
науки, а Мах–Поппер захищають доступність науки для контролю
суспільством і відповідальність вчених перед ним. Йдеться про
сприяння політичної ситуації закріпленню позицій куніанців і
підривання засад попперіанців [1, с. 608].
2
Дискусія Куна і Поппера в 1965 році в Лондонському
університеті, завдяки ініціативі І. Лакатоса [1, с. 604].
3
Steve Fuller. Kuhn vs Popper. Revolution in science. –
Cambridge: Icon Books, 2003. – 227 p.
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Це значимо, бо не так часто досліджується вплив
епістемологічних концепцій на суспільство, особливо на
політику, у порівнянні з доволі частою соціокультурною
обумовленістю зазначених концепцій. Розрізняючи
опосередкованість та безпосередність впливу, стосовно
останнього Фуллер піднімає важливу проблему
«соціальної відповідальності», на прикладі Поппера
відповідального за свої ідеї та Куна, який не бажав
цього робити. Інакшого типу є прямий публічний вплив
інтелектуалів на політику науки і на політику взагалі»4
[1, с. 612–613].
«Вплив соціокультурного й історико–біографічного
контексту на творення ідей та їх зворотній вплив
на соціальну реальність. Йдеться не тільки про
вплив інституційної структури на формування цілей
і норм дослідження, але й про політичні питання,
які виникають на основі чи під впливом ідеалів, які
підтверджуються. Бо, якщо проблема соціокультурної
обумовленості епістемологічних концепцій є традицій
ною, то дослідження впливу епістемологічних концеп
цій на суспільство, особливо на політику, не часті.
Опосередковано впливати можна через соціально–
політичні стратегії і програми (мілітаризація науки,
прагматизація освіти та ін.), безпосередньо – резуль
туючись в соціально значимих вчинках носіїв ідей
(позитивна соціальна відповідальність) чи їх відсутність
(негативна соціальна відповідальність) [3, с. 244–245].
Питання негативної відповідальності Фуллер по
в’язує з таким особливим літературним жанром, як
«критика інтелектуалів». Він використовує ідеї його
прибічників як контраст для власних. Як і застосована
соціальна епістемологія Фуллера, так і застосована
критика інтелектуалів мають точки перетину (розгляд
питання про інтелектуальну відповідальність), Фуллер
намагається показати точки їх розходження. Для нього
має значення те, чому у «критиків» прослідковуються
певна частота інтересу до деструктивного більше ніж
до конструктивного контексту. Чому це, перш за все,
видно у неопрагматистів. Та чому це шкодить нашому
правильному сприйняттю автора як цілісного образу.
Можна сказати, що критика інтелектуалів, як її
розуміє Фуллер, провокує те, що відчуття інтелек
туальної відповідальності соціально подавлене. Архівні
дані в письмовому вигляді, які тут надзвичайно важливі,
рідко наявні, а отже, не дають свідчень про чиюсь
підвладність.
Коли є кінцевий результат можна припустити різне.
Зокрема, неучасть як сприяння результату чи участь
як перешкоду. Як вважає Фуллер йдеться про «транс
формацію моральних настроїв», якій можна приписати
характеристику «корисність». В сенсі виправдання
бездіяльності як неусвідомленої мудрості. Однак,
точно можна зауважити, що невловимість негативної
відповідальності – це проблема, яку слід дослідити та
вирішити, замість того, щоб вважати її підтвердженням
неадекватності моральної оцінки.
Ігнорування того чи іншого аспекту в історії філо
софа не просто бажання Фуллера подискутувати з
4
Наприклад, І. Лакатос виступав проти використання науки
у військово–промисловому комплексі; С. Тулмін стверджував, що
коли наука стає складовою управління і виробництва, то втрачає
свою ідентичність і ціль [1, с. 613].
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неопрагматизмом, але й картина нашої залежності
від цього ігнорування. В якому сенсі? В сенсі того,
що власна думка автора про себе визначає наше
розуміння його філософських напрацювань. Авторське
саморозуміння відрізняється від позитивного сприйняття
його ідей нами як філософами, як дослідниками.
Позитивне сприйняття ідей чітко розрізняє суб’єкта
і об’єкта інтерпретації. Це уможливлює захоплення
дослідженням певних тенденцій автора, не стаючи їх
прихильником.
«Поряд із інтелектуальною відповідальністю чи,
точніше сказати, паралельно присутній факт інтелек
туальної колонізації» [2, с. 192]. Якщо дослідник не
критично сприймає авторську позицію, а саме у її
єдності життєвого і творчого зрізу, є загроза отримати
інтелектуально–колонізоване розуміння автором себе
самого за власну позицію дослідника. Наразі, Фуллер
пропонує розрізняти інтелектуальну відповідальність
автора (на прикладі Куна), інтелектуальну відповідаль
ність наставника/влади (на прикладі сприяння Конанта
розвитку Куна як історика та теоретика науки).
Проте, є ще й інтелектуальна відповідальність
критичного читача (наприклад, читач статті), завдання
якого відкриття нових дослідницьких горизонтів.
Отже, автором йдеться про специфіку соціальної
епістемології як особливої теорії, з притаманними їй
рисами, про дослідження, яке разом із епістемологією
в цілому досліджує «знання», але має також і коло
проблематики, яке б дало їй право називатися «соціаль
ною епістемологією» свідчить розгляд її представ
никами наступних трьох напрямів в межах неї самої,
про які йшлося вище (вплив свідчення одного агента
на формування вірування іншого, статус колективного
агента та оцінка діяльності інституції чи системи для
агента (індивідуального чи колективного)). Крім того,
зображена одна із перспектив розгляду наукового
пізнання в соціальній епістемології. В сенсі застосування
теоретичного апарату соціальної епістемології до конк
ретного епізоду в історії філософії науки (теоретизування
Т. Куном та К. Поппером). Як було виявлено з ідей
Фуллера, проблема відповідальності інтелектуалів за
власні ідеї є центральною для розуміння соціальної
ролі науки. Ним йдеться про вплив походження ідей на
їх науково–етичну оцінку. Тобто те, як ми розуміємо ці
дві концепції наукових революцій залежить від того, як
саме вони сприйняті суспільством, бо це сприйняття має
здатність деформувати наші концепції.
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Феномен шизофреногенної комунікації в
філософії і психіатрії
Мета роботи полягає у визначенні феномену шизофреногенної
комунікації в філософії та психіатрії. Авторами запропонована феноменологія
міжособистісного спілкування як джерела аномальності людини. У
статті показана доцільність логіки дослідження людини у філософько–
клінічному дискурсі як перехід від розгляду феноменів його внутрішнього
досвіду до аналітики концепцій комунікативної взаємодії Розкрита загроза
передачі патернів подвійного послання дитині на метафоричному рівні
засобами невербальної та вербальної комунікації. Показано негативне
значення неможливості виходу з даної комунікативної ситуації та змушене
пристосування дитини до неї. Доведено, що відкритість дитини є і небезпекою,
і перевагою, оскільки в неї є шанс стати вільною творчою особою, але ж є і
небезпека перетворитися на абсолютно залежну істоту. У якості провідного
фактору розглянуті не біологічні, а комунікативні та соціокультурні чинники.
Ключові слова: комунікація, філософія, психіатрія, подвійні послання,
шизофренія, корекція.

Перспективи актуалізації філософії комунікації
пов’язані з реалізацією конструктивного синтезу мета
фізичних, культурологічних, соціологічних, дискурсив
них досліджень комунікативних практик, з осмисленням
комунікації як що конструюють фактора соціальної та
персональної реальності. Філософська теорія комунікації
прояснює сенс процесів, функцій, завдань соціальної
взаємодії. Комунікативні механізми, предмет, сутність
комунікації, суб’єкти, досить варіативно тлумачаться
в різноманітних філософських доктринах. Особливої
актуальності набуває дослідження шизофреногенної
комунікації, патернів, які у сучасній соціокультурній та
міжособистій ситуації, застосовуються для розхитування
реальності та виробництва психотичних феноменів.
Зважаючи на те, що основою хвороб найчастіше є не
біологічна аномалія, а ексцеси комунікації, для нас
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вагомим є не аналіз феномена внутрішнього світу
людини, а, насамперед, розвідки концепцій між особис
тої соціальної взаємодії.
Сучасні філософські дослідження комунікації роз
глядають її не тільки та не стільки як обмін інфор
маційними повідомленнями між індивідами та мовне
спілкування; у сучасному філософському вимірі до
сфери аналізу комунікації долучені і економічні обміни
(Ж. Бодрійяр), і обмін поглядами у вуличних сценах
(Е. Гідденс), трансляція міфів (К. Леві–Строс, Р. Барт),
міжособистий діалог (М. Бубер), відмерлі пам’ятники і
тексти культури (Ю. Лотман). Філософські дослідження
шизофреногенної комунікації представлені у роботах
О. Власової та О. Косілової [2; 3].
Формулювання цілей статті (постановка завдання).
Складність та багатовимірність досліджуваного фено
мену, переваги та вади його дослідження у парадиг
мально різних традиціях зумовили в якості головної
мети статті аналітику шизофреногенної комунікації у
філософсько–клінічному дискурсі та психіатрії.
Під кінець XVIII ст. виникають перші спроби меди
каментозного лікування психічних розладів у людей:
в цей період також починають застосовувати систему
фізичного впливу на організм хворого (гамівні сорочки,
фізичні покарання, обливання холодною водою та ін.).
В епоху Просвіти виникають перші спроби класифікації
психічних розладів, виявлення симптомокомплексів цих
хвороб та їхньої етіології. В 1860 році французький
психіатр Б. Морель запропонував психічне захворю
вання, головним симптомом якого була непослідов
ність мислення, назвати раннім слабоумством. Вже в
1870 році німецькі психіатри Л. Кальбаум і Е. Гекер
пропонують таку назву безумства – гебефренія або
гебефренічна деменція, яка супроводжується непослі
довністю мислення і мови, а також неадекватністю
поведінки. В період з 1893 по 1896 рр. німецький
психіатр Е. Крепелін вивів свою класифікацію
безумства, в якій виділяв 2 форми: раннє слабоумство і
маніакально–депресивний психоз.
В 1908 році О. Блейєр вперше ввів в медицину
термін «шизофренія». Він стверджував, що під час
хвороби відбувається втрата зв’язку між різними функ
ціями свідомості, в наслідок чого зв’язність мислення
і мови, емоційно–вольова регуляція поведінки людини
втрачається. Блейєр сформулював «ядро» шизофренії,
яке містило в собі саме сутність патологічного процесу,
а вторинними симптомами називав саме реакцію орга
нізму на хворобу. Симптомокомплекс шизофренії
включав у себе: апатію (байдужість до навколишнього),
абулію (слабкість вольової регуляції), аутизм (самозаг
либлення), амбівалентність (присутність одночасно
протилежних за змістом емоцій), асоціативність мис
лення (непослідовність), неадекватна афективність (різка
варіативність емоційних реакцій). Отже, в цей період
формуються діаметрально протилежні погляди на
природу та сутність шизофренії, Крепелін пропонує
невропатологічний підхід, а Блейєр – психологічний.
В 30–х роках XX ст. Ясперс, Фрейд і Блейєр
стверджують, що психічне захворювання має свою
внутрішню причину і сенс. В 1957 році американський
письменник Поль де Крюї видає книгу «Боротьба з
безумством», де подається опис психічного хвороби як
порушення біохімічних процесів мозку, але водночас
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велика увага приділяється хворобливим переживанням
героя. Видання проголошує любов до хворого, в першу
чергу, до його людської сутності.
В цей час на основі нових впливів у культурі
виникає нова течія у філософії. – антипсихіатрія,
головна ціль якої у розмежуванні норми і патології.
Вона має значний вплив на погляди суспільства на
проблему безумства. Англійський психіатр Р. Лейнг
вважається «батьком» антипсихіатрії. В 1960 році
вийшла праця Р. Лейнга «Розділене Я». В своїй праці
з психічно хворими він виявив, що шизофренія –
це зворотній хід розвитку «Я» до стану немовляти,
звернення до внутрішнього «Я». Він вважає, що здорова
людина має достатньо сил для підтримки зв’язку із
зовнішнім світом і не помічає витрат енергії на це, в
той час як психічно хвора людина не має необхідної
кількості життєвих сил і є «онтологічно невпевненою».
Світ своїми потоками енергії тисне на таку людину,
тим самим викликаючи у неї страх і відразу. Лейнг не
сумнівається в тому, що психоз – тяжка хвороба, але
перш ніж стверджувати про сутність безумства, слід
правильно виявити, що таке здоров’я.
Дослідження впливу сімейних факторів на про
тікання шизофренії почалися на основі комунікативного
підходу, але вони мали два основних напрямки
дослідження. Британська школа психіатрів і психологів
(Дж. Браун, Дж. Вінг, К. Вон і Дж. Леф) в 1959 році
проводила дослідження в клініці Моудслі над двома
групами людей, хворих на шизофренію, в ході спос
тереження було виявлено, що у групи людей, яка повер
талася після лікування в свої сім’ї частіше спостері
галося погіршення стану. Експериментальні зусилля
науковців були спрямовані на виявлення індексу емоцій
ної експресивності за допомогою Кембервільського
сімейного інтерв’ю.
В 1956 році на чолі з антропологом Грегорі Бейт
соном та його співробітниками Д. Джексоном,
Дж. Хейлі, Дж. Уіклендом були проведені дослідження
сімей осіб, хворих на шизофренію, в Пало–Альто (Калі
форнія), в Уельському університеті, в Пенсільванському
психіатричному інституті, в Національному інституті
душевного здоров’я. Дослідження показали, що особис
тість хворого відображала хаотичну послідовність
сигналів зовнішнього світу (або реакцій на них), це
явище отримало назву подвійного послання «double
bind» або теорії подвійних (несумісних) вимог. Бейтсон
висвітлював питання подвійного послання в статтях «До
теорії шизофренії», «Групова динаміка шизофренії»,
«Подвійне послання» та ін. [1, с. 47].
Концепцію шизофреногенної матері розробила кліні
цист Фріда Фромм–Райхман в 1948 році. Шизофрено
генна матір – це холодний, прагнучий влади та домі
нування тип характеру матері, яка не реагує на потреби
своєї дитини і у спілкуванні з нею реалізує свої неусві
домлювані прагнення у самоствердженні.
Характерні риси: домінування і гіперпротекція,
відчуженість та відсутність партнерства у взаємо
відносинах. Дитина для неї виступає у ролі цінного
предмету, який потребує догляду, але не здатний до
само ідентифікації, не є рівноправним учасником кому
нікативної взаємодії.
Потрібно позбавитися ілюзії щодо все загальнос
ті любові матері до дитини. Значний внесок щодо
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позбавлення від цієї ілюзії зробив Е. Фром у своїй
роботі «Мистецтво любити», де доводив, що за
декларацією любові криється прагнення до володіння.
Часто батьки не бажають відпустити дитину, надати їй
свободу, перетворюючи таким чином дітей у залежних
від батьків духовних інвалідів, не здатних до прийняття
рішень та власної відповідальності [1, с. 47].
Матір, яка не здатна любити свою дитину, часто
змушена імітувати почуття, яке відсутнє. Вона прагне
дистанціюватися від дитини, але дотримуватися з ним
зв’язку, який потребує почуття суспільної пристойності.
При зближенні у шизофреногенної матері починає
спрацьовувати механізм відштовхування, але діє він
непрямим чином.
Існує два види таких матерів: – стенічна (сильна)
матір, якій притаманні паранояльні риси характеру
такі як: сила, влада, домінування. Вона не дає дитині
повноцінно формуватися як особистості, бо знає, що
необхідно її дитині, а що – ні; – стенічна (слабка)
матір, яка зовні має чітко виражену іппохондричність,
невпевненість, прагнення до сталості в умовах життя,
але в латентному стані знаходяться її паранояльні
риси, бо вона у своїй взаємодії з дитиною на метакому
нікативному рівні вибудовує точно визначену систему
правил, вимог і послідовностей у їхньому спілкування.
Спілкування дитини з матір’ю в даному випадку має
наступну структуру: 1) буквальний рівень (безпо
середньо вербальна взаємодія); 2) метакомунікативний
(метафоричний) рівень, невербальна взаємодія шляхом
передачі інформації через позу, жести, міміку, інтонацію,
темп голосу.
Здатність розрізняти логічні типи сигналів у дітей
хворих шизофренією відсутня, що призводить до таких
порушень у сприйманні:
1. Труднощі у розумінні сутності повідомлень, що
надходять із зовні.
2. Труднощі в розумінні сенсу власної вербальної і
невербальної комунікації з іншими.
3. Труднощі в розумінні власних думок, відчуттів і
сприйняття.
Характеристики сімейної ситуації в умовах подвій
ного послання:
1. Дитина віддає матері свою любов, тим самим
викликаючи в неї прагнення встановити бар’єр між
ними і неадекватне ситуації відчуття тривоги.
2. «Поведінка любові» з боку матері до дитини
обумовлена не внутрішньо вираженими потребами
матері, а почуттям обов’язку по відношенню до
суспільства або до самого соціального статусу «матір».
3. Відсутність допомоги дитині іншого члена родини
у роз’ясненні протилежних сигналів з боку матері.
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок у даному напрямку. Проаналізу
вавши сутність взаємовідносин між матір’ю і дитиною
можна зробити висновок, що природа виникнення
шизофренії у дітей до кінця не вивчена, але часто
причини криються у порушеннях комунікації у сімей
ному оточенні. На сьогодні неправильне виховання
дітей матерями є доволі поширеним явищем. Концепції
«double bind» і «шизофреногенна матір» багато раз
підлягали нищівній критиці з боку вчених, але, водно
час, вони відкрили нові напрямки для поглибле
ного дослідження особливостей пристосування хворого
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шизофренією до умов життя в родині та соціумі, причин
та умов психічних зривів у дітей. Розуміння сутності
явища «подвійного послання» сприятиме можливості в
майбутньому використовувати цей спосіб комунікативної
взаємодії у роботі дефектологів з дітьми, стимулюючи
таким чином прагнення дитини до пошуку виходу з
психотравмуючої ситуації, особливо у підлітковий
період, коли спілкування дитини з батьками набуває
яскраво вираженого конфліктного характеру. У разі,
коли дитина чине опір суперечливим материнським
вимогам, у неї є шанс бути здоровою; але для цього
вона має розпізнавати сигнали різних логічних рівнів
повідомлень. Більш високий, абстрактний рівень є запе
речним для більш, низького, конкретного. Відповідно,
дитина реагує тільки на більш сильне послання. Від
критість дитини є і небезпекою, і перевагою, оскільки
в неї є шанс стати вільною творчою особою, але ж є
небезпека перетворитися на абсолютно залежну істоту.
Провідний фактор цього – у який тип комунікації
включена дитина змалку. Головним недоліком концепції
шизофреногенної комунікації є той факт, що суспільство
у цілому також може бути патологічним, а сім’я
часто все ж таки краще сучасних державних установ:
якщо дитина у ранньому віці потрапляє до дитячого
будинку, то це може привести до виникнення раннього
дитячого аутизму. Тому не можна виключати сімейний
фактор впливу з процесу розвитку особистості дитини,
необхідно, перш за все, проводити психотерапевтичну і
корекційну роботу в сім’ї для створення здорових умов
становлення і формування особистості дитини.
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The phenomenon of schizophrenic communication
in philosophy and psychiatry
The purpose of this research is to identify the phenomenon communication in
philosophy and psychiatry. The authors propose a phenomenology of interpersonal
communication as a source of human abnormality. The article shows the study of
the logic of the subject in a philosophy–clinical discourse as a transition from its
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consideration of the phenomena of inner experience to analytics of the concepts of
communication. Children are seen to be endangered by a transmission of double bind
patterns on a metaphorical level by means of non–verbal and verbal communication.
It is proved that the child’s openness is at one and the same time a risk but also an
advantages, as it has a chance to become a free creative personality, but there is
also the possibility of acquiring disease. The main reasons are considered to be not
biological, but communicative and socio–cultural factors.
Keywords: communication, philosophy, psychiatry, double bind, mental illness,
correction.
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Суспільне благополуччя
як мета державної політики:
спроби етичної концептуалізації
Здійснюється критичний огляд сучасних англо–американських теорій
добробуту та благополуччя, що обґрунтовують цілі політики ліберально–
демократичної держави. Аналіз проблем індивідуального щастя, матеріального
добробуту та суспільного благополуччя, дозволяє виявити проблемні місця
етичних обґрунтувань філософії лібералізму та визначити сутність суспільного
благополуччя як наявності в громадському просторі різних видів свобод та
можливостей приймати рішення у встановленні законів, які визначають права
і обов’язки громадян в демократичній державі.
Ключові слова: суспільне благополуччя, добробут, щастя, спільне благо,
моральна та політична філософія лібералізму.

Етичні пошуки нормативної програми правильного
життя завжди були пов’язані із проблемою щастя і
благополуччя людини. В історії етики щастя мислилося
як вище самоцінне благо або як одне з інструментальних
благ, трактувалося як психічний стан, пруденційна
цінність, функція задоволення, задоволення бажань і
уподобань, складова благополуччя або повний його
еквівалент. При цьому щастя традиційно актуалі
зувалося в трьох моментах. По–перше, в просторі
індивідуального раціонального вибору щодо власного
життя. По–друге, в просторі вибору підтримки і благо
діяння щодо ближніх. По–третє, в просторі вибору
і врахування індивідуальних інтересів в рамках
неупередженої підтримки і благодіяння на адресу будь–
якої іншої людини. Таким чином, міркування щастя або
благополуччя знаходяться в основі будь–якої етичної
аргументації, оскільки моральні відносини припускають
зобов’язання благодіяння, доброзичливості і певного
впливу на індивідуальне життя будь–якої людини [14,
с. 93–94].
Вочевидь, що дані трактування щастя пов’язані
з індивідуальною біографією суб’єкта щастя. Однак
нового звучання тема щастя набуває, коли мова
заходить не просто про індивідуальне щастя, а про
щастя громадянина – члена політичної спільноти,
чий статус визначається не скільки індивідуальним
вибором способу життя, особистими переконаннями і
психологічними схильностями або природною прина
лежністю до певної групи людей, а системою прав і
обов’язків в рамках політичних відносин всередині
держави. Відповідно виникає потреба не тільки опису
певного «суспільного щастя» як змістовного наповнення
«спільного блага», але й формування нормативних кон
цептів «суспільного щастя» та «суспільного благопо
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луччя», які необхідно закладати в цілі державної полі
тики і приписувати в якості обов’язкових для виконання
у відповідних умовах інституційного устрою суспільства.
Звернення до сучасних англо–американським дис
кусій в соціальній етиці і політичної філософії лібе
ралізму (Ж.–Ж. Руссо, Дж. Волдрон, Ф. Зелцнік,
Л. фон Мізес, М. Нуссбаум, Дж. Ролз, В. Рудт,
Л. Самнер, А. Сен, М. Сендел, Т. Скенлон) дозволить
простежити спроби концептуального обґрунтування ідеї
суспільного благополуччя.
Метою даної статті є критичний аналіз сучасних
етичних теорій добробуту і благополуччя, що обґрунто
вують цілі політики ліберально–демократичної держави.
Уперше в науковий обіг тема щастя громадян
потрапляє в XVIII ст. у філософсько–етичних та еко
номічних трактатах італійського історика і економіста
Лудовіко Антоніо Муратори, який обґрунтував «pubblica
felicita» [8, с. 841]. Згодом Ж.–Ж. Руссо в невеликому
есе «Про суспільне щастя» (On public happiness) вів
мову про те, що «влада є лише засобом для досягнення
мети, яка полягає в щасті людей» [12, с. 1], а завданням
державного правління не може вважатися виключно
забезпечення безпеки. «Щастя держави» – спільне благо,
щастя для всіх – можливо завдяки прийняттю мудрих
взаємокорисних для всіх громадян загальних законів
[12, с. 5–6]. Таким чином, суспільне щастя в широкому
сенсі має розумітися як свобода громадян вибирати
закони, які б поєднували їх. Змістовно щастя громадян
має вираз у багатстві, що дозволяє задовольняти
фізичні потреби і бажання, пов’язані з розкішшю, добре
налагодженою торгівлею і процвітаючими мистецтвами
[12, с. 7]. При цьому саме суспільне щастя, що займає
центральне місце в ідеї громадського договору, слугує
підставою для розрізнення між громадянином і просто
особистістю. Процес досягнення суспільного щастя
супроводжується прийняттям моральних зобов’язань,
що виникають виключно з правових відносин, а не з
особистих схильностей.
Надалі актуалізація питань «суспільного щастя» в
термінології благополуччя і добробуту здійснювалася
в зв’язку з розвитком доктрини лібералізму в різних
його проявах – класичного лібералізму, «лібералізму
загального добробуту» (Welfare Liberalism), «комуніта
ристського лібералізму» (Communitarian Liberalism),
в руслі ідей рівності, свободи і раціональності, що
надають можливості особистісного розвитку, само
вираження та реалізації життєвих планів громадян.
При цьому класичний лібералізм проголошував досить
зрозумілу мету – «надати людям єдину річ – мирний,
спокійний розвиток матеріального добробуту для
всіх, щоб у такий спосіб захистити їх від зовнішніх
причин болю і страждань, наскільки це взагалі лежить
у сфері компетенції суспільних інститутів. Зменшити
страждання, збільшити щастя – це його мета» [4, с. 18],
тим самим окреслюючи вимогу максимізації спільного
блага (common good), яке змістовно пов’язувалося із
добробутом. Комунітаристський лібералізм [2, с. 50–51]
акцентує увагу на більш специфічній вимозі «суспіль
ного блага» (public good) та ідеалах благого життя (good
life) [1, с. 83], що забезпечують збереження єдності
політичної спільноти.
При цьому варто зазначити, що коректний аналіз су
часних концепцій потребує термінологічного розрізнення
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а) поняття «щастя», яке використовується для опису
конкретних психічних станів та бажаних обставин та
б) поняття «благополуччя», що оцінює або нормативно
приписує певний стан справ в якості належного блага.
При цьому благо може розумітися пруденційно як
певна «добра чи блага для» когось зовнішня цінність
(extrinsic value), та як морально «добра та блага сама
по собі» безвідносно до будь–якої утилітарної мети
як внутрішня цінність (intrinsic value). Принципова
відмінність щастя і благополуччя полягає в тому, що
щастя – це моральна мета індивіда, а благополуччя
мислитися як певний моральний ідеал для всіх, який
повинен бути реалізований в соціальній практиці в силу
його корисності для всіх або ж через його моральну
правильність.
Отже, сьогодні здійснюються спроби обґрунтування
нормативного концепту суспільного благополуччя не
стільки для задоволення інтелектуального інтересу, а
скільки для нормативного обґрунтування конкретного
соціально–політичного порядку. Оскільки в будь–якому
суспільстві визнається, що благополуччя є вищою метою
людського існування, виникає необхідність реалізації
певних політичних заходів для досягнення загального
добробуту громадян. Такі спроби узагальнюються в
концепт велферизму [15, с. 260] – теорію благополуччя,
що зводить свій фокус на цінність матеріального
добробуту, яка претендує на універсальність на тлі
різноманітних соціально–політичних устроїв, способів
життя та культурних традицій. Велферизм пропонує
поєднання інтересів окремих суб’єктів в певну сумарну
агент–нейтральну мету, максимізація якої буде слугувати
критерієм вироблення деонтологічної структури прав
та обов’язків, справедливості та неупередженості,
спрямованих на захист індивідуального добробуту, а
також структури чеснот, які будуть сприяти зростанню
індивідуального добробуту громадян [16, с. 217]. У
такому сенсі добробут знаходиться поза ідеологією та
може бути основою крос–культурної теорії справед
ливості, експлуатації або пригнічення [16, с. 218]. Така
позиція підтверджується емпіричними кореляціями.
Тоталітарні або патерналістським чином організовані
суспільства, в яких відсутні умови для автономного
прийняття рішення, демонструють низькі показники
матеріального добробуту та особистого благополуччя
громадян. Відповідно політика ліберально–демократич
ного суспільства змушена звертатися до ідеї благопо
луччя і добробуту для самовиправдання перед своїми
громадянами, всіляко демонструючи їм те, що держава
піклується про суспільне благополуччя громадян.
Однак парадокс полягає у тому, що одним із
найважливіших аспектів лібералізму є визнання і
повага до різноманітних способів життя, і як наслідок
цього, заборона на будь–яке патерналістське втручання,
примус або заохочення та просування будь–яких
варіантів способів життя. Такий підхід знаходить свій
теоретичний вираз в ідеї нейтральності держави щодо
концепцій доброго життя як певного набору цінностей
або стандартів, необхідних для проживання свого життя
в напрямі досягнення блага. І в цьому сенсі велферизм
не є такою вже ціннісно–нейтральною теорією, а
скоріше однією з повноправних теорій блага, що мають
можливість здійснитися в ліберально–демократичному
суспільстві [16, с. 220]. Проте немає й підстав
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стверджувати, що лібералізм дає явний пріоритет
велферизму, оскільки благополуччя залишається по суті
формальним поняттям через те, що індивіди і політичні
діячі ситуативно наповнюють його своїм змістом, який
залежить від ціннісних пріоритетів, що знаходять свій
вираз у певному наборі персональних цінностей і
прагнень.
В більш уважному розгляді сутності добробуту
можна виявити сумніви щодо його можливості бути
причиною суспільного благополуччя. По–перше, незва
жаючи на те, що може бути досягнуто згоди щодо змісту
добробуту, що надавало б йому ознак універсальності,
ще немає підстав вважати, що особистий добробут є
еталонним значенням (master–value) [13, с. 107–109], що
інструментально підпорядковує собі всі інші цінності,
тим самим претендуючи на статус універсального
політичного принципу. Річ у тім, що оцінка об’єктів,
у тому числі, людей, дій, інститутів, переконань та
ін. здійснюється, виходячи з різних міркувань, в
яких міркування матеріального добробуту не є єдино
можливими [3]. Крім цього, міркування благополуччя
не є найвищою цінністю в нормативному обґрунтуванні
обов’язку або спеціальних зобов’язань щодо інших
людей. Далеко не всі моральні обов’язки щодо
інших випливають з концепції благополуччя, і більш
того, критики консеквенціалістськіх теорій, зокрема
Дж. Ролз, відстоюють примат «правильного» перед
«благом» [10].
По–друге, добробут не скільки приписує принципи
політики, а скоріше сама концепція благополуччя
створюється під впливом певного соціально–політичного
порядку, який формує бажання та прагнення. Відповідно
під питання ставиться можливість нормативного обґрун
тування політичних принципів виходячи з концепту
добробуту, оскільки його зміст формується в процесі
реалізації існуючих політичних принципів і залежить
від попереднього морального обґрунтування системи
права, що власне й актуалізує ці політичні принципи [11,
с. 464].
По–третє, складність прийняття добробуту в якості
нормативного політичного принципу випливає з різ
ного трактування цілісності людини. З одного боку,
життя людини може мислитися як набір різних цілей,
цінностей, навичок, здібностей, які впродовж життя
з’єднуються в певну цілісність. З іншого боку, життя
людини може уявлятися як задана цілісність, в якій
всі аспекти особистості підпорядковуються певній
головній меті [5, с. 485]. Концепт добробуту базується
на уявленні про незалежну людину, вільну вибирати
мету свого життя. Однак в такому підході ігнорується
весь той попередній соціально–культурний досвід,
що імпліцитно впливає на формування людської
особистості та її цілепокладання. Відповідно можуть
виникати різноманітні проблеми, що випливають із
лібертаріанського постулату «власності людини на саму
себе», яскраво описані американським політичним і
моральним філософом Майклом Сенделом. Така замк
ненність людини на саму себе призводять до запере
чення будь–яких обов’язків по відношенню до інших
членів суспільства [7, с. 84–93, 245–285].
По–четверте, є проблеми у використанні цінності
добробуту як індикатору для зрівняльної справедливості,
оскільки велферизм не припускає рівності в добробуті
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як цілі. Веферистська теорія блага має свій загальний
критерій правильності, що зводиться до схвалення
всього того, що максимізує добробут, проте це не може
служити критерієм оцінки суспільства як справедливого,
оскільки максимізація добробуту членів суспільства
може супроводжуватися обмеженням їхніх свобод і прав.
Саме тому соціальна етика йде шляхом трансфор
мацій моністичної теорії добробуту в плюралістичну
теорію благополуччя, яка включає в себе набори благ,
максимізація яких може призводити до зростання
суспільного благополуччя і встановлення більш спра
ведливого соціального устрою. Прикладами може
служити набір первинних благ Дж. Ролза, що вбирають
в себе «права, свободи, сприятливі можливості, доходи
і багатство ... здоров’я і енергію, інтелект і уяву» [5,
с. 68]; «реальні можливості життя» А. Сена як набори
позитивних і негативних свобод [6, с. 306–373];
«можливості» М. Нуссбаум як пороговий мінімум
свобод, що дозволяє прожити гідно життя [9, с. 33–34]
та ін. В таких модифікованих варіантах розуміння
сутності суспільного благополуччя може розроблятися
політика справедливості, що буде спрямована на
схвалення та стимулювання набору благ, які корелюють
з благополуччям, але значущість таких благ буде
варіативною в залежності від соціокультурного фону
суспільств. Таким чином можуть бути наведені
мости між велферизмом та лібералізмом, знімаючи
тим самим проблемні місця як утилітаристське, так і
деонтологічних обґрунтувань [16, с. 223].
По–п’яте, в міркуваннях про можливість реалізації
в політичній практиці суспільного благополуччя слід
розрізняти нормативне обґрунтування благополуччя
як цілі і мотивацію до досягнення цих цілей. В такому
розрізненні може загострюватися проблема особистого
і суспільного. Очевидно, що людина прагне досягти
благополуччя, оскільки це може приносити їй певні
позитивні стани задоволеності та радості, робити її
життя кращим. Однак міркування власного благополуччя
не можуть бути дієвою причиною і спонукою до дії,
спрямованої на інших. Моральне зобов’язання робити
дещо або щось не робити набувають нормативного
значення тоді, коли обґрунтовуються виходячи із
загальних міркувань, в орієнтації не на себе, а на
інших, які опинилися в схожих обставинах [13,
с. 73]. Тобто, мова йде про згоду щодо загальних
принципів, що регулюють поведінку. І такі процедури
обґрунтування загальних принципів можуть бути
різними. Крім відомої процедури гіпотетичного угоди,
укладеної в первісному стані рівності, запропонованої
Дж. Ролзом, контрактуалістська етика пропонує і інші
варіанти. Загальні принципи можуть знаходити своє
моральне виправдання тоді, коли проходять процедуру
«здатності бути розумно відкинутими» (the test of
reasonable rejectability) [13, с. 153], описану сучасним
американським моральним і політичним філософом
Томасом Скенлоном. Сутність її зводиться до того,
що пропонуються певні резони для тих, кого вони
стосуються, для того, що б їх перевірили на можливість
бути спростованими, після цього нові висловлені
аргументи перевіряються тими, хто отримав початкову
відмову, щоб відхилити їх знову і так далі до остаточної
фіксації того, що вже не може бути відкинутим. Таким
чином, моральне обґрунтування причин дії здійснюєть
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ся не виходячи з апеляції до певних абсолютних
принципів, а в процесі взаємного контрактуалістського
обґрунтування загальних обов’язкових для всіх прин
ципів, які в кінцевому стані в політичному просторі
можуть знайти своє закріплення в законі.
Отже, причини консолідуючих дій в пронизаній
конфліктами різноманітних партикулярних інтересів
політичній практиці не можуть виходити виключно з
приватних інтересів і бажань особистого благополуччя,
вони повинні бути суспільними та орієнтованими на
інших (other–centred) [13, с. 202]. При цьому важливо
те, що джерело моральної належності знаходиться
не просто в «іншому» як «другому» з набором його
різноманітних бажань та інтересів, а у факті угоди
з іншими щодо загальних принципів. Таким чином,
моральні підстави заходів державної політики скла
даються з нормативно обґрунтованих принципів спіль
ного життя громадян, які одночасно можуть слугувати
підставою і для суспільного благополуччя. Такий підхід
не закриває можливості для трансформацій описової
теорії індивідуального щастя в нормативну теорію
суспільного добробуту як «суспільного щастя», для
того щоб зв’язати індивідуальні та суспільні інтереси та
ідеали.
У зв’язку з цим виникає питання оцінки соціально–
політичного устрою суспільства та функціонування
його інститутів. Яке суспільство та його інститути
слід вважати кращими: ті, в яких всі громадяни
схвалюють закони і слідують їм, але які не задоволені
рівнем свого особистого благополуччя, або ж ті, які
забезпечують високий рівень особистого добробуту за
умови мінімальних політичних свободах? Підставою
для більш високої оцінки демократичного суспільства
є суспільне благополуччя, яке передбачає і як наявність
свобод–можливостей, так і наявність свободи громадян
самостійно встановлювати нормативні рамки спільного
життя, навіть якщо ці норми будуть обмежувати
особисте щастя [11, с. 467]. Щоб не було перекосу
між таким чином поясненим особистим і суспільним
благополуччям, коли висувається вимога максимізації
спільного блага виключно на шкоду особистого щастя,
пропонується прагнути до рефлективної рівноваги
[5, с. 379–380], тобто зважування різних концепцій
благополуччя або проведення ревізії своїх переконань
для узгодження з однією з існуючих концепцій. В
результаті досягнутої рефлективної рівноваги можливе
знаходження нормативних підстав для прийняття того чи
іншого закону, що дозволяє реалізовувати як приватне,
так і суспільне благополуччя.
Висновки. Таким чином, здійснений аналіз сучас
них етичних підходів обґрунтування суспільного
благополуччя дає підстави зробити висновок про те, що
суспільне благополуччя в сучасній філософії лібералізму
розуміється як наявність в громадському просторі
різних видів свобод, що дозволяють громадянам не
тільки досягати особистого благополуччя і добробуту,
але й приймати рішення у встановленні законів,
що визначають права і обов’язки співгромадян в
демократичній державі. Така свобода актуалізується
в процесі спільного міркування про норми спільного
життя і в процесі обґрунтування таких формальних
законів і правил, які давали б можливість реалізувати
різні концепції особистого благополуччя.
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Social well–being as the goal of state policy:
attempts to ethical conceptualize
The article provides a critical review of contemporary Anglo–American theories
of welfare and well–being, which substantiate the goals of the policy of a liberal–
democratic state. In–depth analysis of the problems of individual happiness, welfare
and social well–being makes it possible to identify problematic places of ethical
justification of the philosophy of liberalism. The study allows to determine the essence
of social well–being as the presence of various types of freedoms in the public space
and the capability to make decisions in establishing laws, that determine the rights
and duties of citizens in a democratic state.
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Трансформація суспільного ідеалу
в інформаційному суспільстві
як основа сучасної утопії
Розглянуто проблему трансформації суспільного ідеалу в інформаційному
суспільстві, причому головний акцент тут ставиться на зв’язок цих процесів
з утопією. Метою роботи виступає розв’язання логічного ланцюжка:
інформатизація суспільства – суспільний ідеал – утопія. В статті звертається
увага на непорушність цього ланцюга, оскільки суспільний ідеал виступає
головним джерелом формування утопічного ідеалу, що в свою чергу є виразником
будь–яких кризових процесів в суспільстві.
Спираючись на концепцію віртуалізації суспільства, автор показую, що
процеси симуляції є показником сучасної інформаційної культури. На відміну
від попередніх епох, сучасний ідеал існує у вигляді симулятивних моделей,
як образ, у якого є своя трансцендентальна схема. В цьому плані, утопія та
ідеал виступають як симуляція неможливого за допомогою інформаційних
технологій. Віртуальна реальність стає місцем реалізації утопічного ідеалу,
що для утопії є вирішенням її багатовікової проблеми практичного втілення.
Ключові слова: ідеал, суспільний ідеал, утопія, утопічний ідеал,
віртуалізація суспільства.

В сучасній соціальній філософії проблема ідеалу
в умовах інформаційного суспільства переживає час
особливої актуальності. Постмодернізм кінця XX –
початку XXI ст. зруйнував підвалини, на яких довгий
час ґрунтувалися теорії суспільного ідеалу (раціоналізм,
універсалізм, абсолютизм, прогресизм), втілившись
в той стан, за допомогою якого сучасне суспільство
усвідомило свою нездійсненність, недосяжність своїх
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цілей, зрозуміло, що немає способу усунути різно
манітності і плюралізм. Багато в чому це пояснюється
тим, що сучасне суспільство переживає черговий пере
хідний період, інакше кажучи, на думку О. В. Істюфеєва,
людина рубежу II–III тисячоліть нашої ери отримала
такий виклик, на який неможливо дати відповідь не
перервавши інерцію модерну і не відкинувши пов’язані
з ним стереотипи. Якщо перед обличчям цього виклику
вона стане чіплятися за старі установки фаустівськоі
культури і ще раз уявить себе підкорювачем Всесвіту,
природа може просто розстатися з нею [7].
У перехідні епохи відбуваються глибокі транс
формації у всіх сферах суспільного життя, на особис
тісному рівні вирішуються питання самовизначення
і самоідентифікації. Людина не встигає за нововве
деннями. Відбувається руйнування колишніх стереотипів
сприйняття і поведінки в культурі, техніці, управлінні
суспільством. Виникають почуття розгубленості, втрати
зв’язку зі світом, психологічні «нездужання». Приско
рюються зміни соціуму, наростаючі обсяги інформації,
втрата ціннісних пріоритетів – протистояти цим
процесам важко. З духовного тупика можливо вийти
лише шляхом формування нової системи цінностей,
нових соціальних ідеалів. Саме в такі моменти історії
суспільства і виходить на поверхню суспільної думки
утопія як відображення ідеалу суспільного розвитку,
мрії і надії на подальше щасливе майбутнє. Саме в такі
періоди яскраво виражаються функції утопії (критична,
нормативна, прогностична, компенсаторна), особливе
місце серед яких займає остання, тому що вона вселяє
надію суспільству, наділяючи здавалося б втрачений
сенс існування новим змістом, втішає людину. Тому
проблематика суспільного ідеалу, який би період ми не
розглядали, неминуче пов’язана з утопією, якщо точніше
з утопічним ідеалом, який виростає на основі першого.
Відтак, дослідження проблеми впливу сучасних
процесів тотальної інформатизації на ідейні характе
ристики суспільного ідеалу як основи сучасної
утопії, виступає в сучасній науці одним з актуальних
питань. Багато в чому його актуалізації сприяє значно
мінімальна кількість досліджень, які б розкривали
питання саме в руслі ланцюга інформатизація –
суспільний ідеал – утопія. Тому, наукова література,
яка б дозволила вивчати дану проблему ділиться
на дві окремі групи: праці, в яких вчені вивчають
особливості трансформації ідеалу в інформаційному
суспільстві (М. Ю. Білаонова [2], Н. В. Брюханцева
[4], О. В. Истюфеєв [7], Л. В. Константинова [8],
Л. В. Мантатова [9], О. П. Мядель [10]) і публікації,
що розкривають питання про роль суспільного ідеалу в
формуванні утопії, утопічного ідеалу (Е. Я. Баталов [1],
С. С. Сізов [11], Л. Н. Столович [12], Г. В. Флоровський
[15], Е. Л. Черткова [16]). У сукупності вивчення зазна
чених праць дозволяє розкрити процес трансформації
суспільного ідеалу як основи змін в середовищі уто
пічного ідеалу, що і є безпосередньо метою нашого
дослідження.
Якщо ми звернемося до самого поняття «ідеал», то
можемо помітити, що в наш час існує чимала кількість
його визначення в філософському сенсі. Так, наприклад,
радянська філософська енциклопедія трактує ідеал як
взірець, норму, ідеальний образ, що визначає спосіб
і характер поведінки людини або суспільного класу
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[13, с. 195]. Сучасний український філософський
енциклопедичний словник визначає його як уявлення
про найвищу досконалість, котра як взірець, норма
і мета визначає спосіб і характер діяльності людини
або соціальної групи [14, с. 231]. Цікавим виступає те,
що в процесі порівняння цих двох тверджень можна
помітити низку спільних характеристик поняття –
взірець, образ, досконалість, що визначають напрямок
та характер діяльності людини та суспільства в цілому.
Це найвища ціль прагнень індивіда, його головна мета,
яку він мріє досягти. Вихідною засадою формування
ідеалу є усвідомлення суб’єктом діяльності своїх потреб
та недовершеності наявної дійсності й відповідно
необхідності її реального перетворення. Причому в
даному випадку великий інтерес представляє сучасна
теза стосовно синтезу об’єктивного та суб’єктивного
в ідеалі як його атрибутивної характеристики. Об’єк
тивність полягає в тому, що він виникає як необхідність
у розвитку суспільства, вказуючи на його реальний
стан та об’єктивні тенденції подальшого поступу.
Суб’єктивність пов’язана з тим, що він є суб’єктивним
за своєю формою [14, с. 231]. Мова йде про те, що
кожна людина, незалежно від її психологічного стано
вища (морального, інтелектуального, емоційного) або
того місця, яке вона посідає в суспільстві, завжди має
свій ідеал як вищу мету свого існування, згідно з яким
будує своє життя. Виходячи з того, яким людина бачить
навколишній світ, які в неї погляди стосовно життя та
буття, вона і вибирає ідеал.
Ідеал, завдяки фантазії, спрямований в бік інте
лектуальної інверсії, перевертає логічний світ і може
уявити ні на що не схожий результат. Підсвідомі пориви,
бажання людини вже створили небувалі варіанти гри
реальностей, які перевертають традиційне розуміння
людини. Ідеал створює нових героїв і ситуації, володіє
особливою здатністю змушувати думати і відчувати
зміни. Сучасний світ настільки різноманітний, зв’язків
так багато і вони настільки заплутані, що тільки ідеал
часом може допомогти знайти вихід зі складних,
майже безвихідних станів людини і людства. Ідеальне
робить позитивний і оптимістичний вплив на емоції
і існування особистості, елемент ідеального служить
таким собі каталізатором, в присутності якого саме
життя відбувається помітно, значимо, цікаво. З кожним
роком ХХI століття людина все більше сумнівається
в тому, що саме вона – вінець творіння, оскільки
з кожним роком вона все більш стає споживачем,
втрачаючи власне призначення в індустріальному потім
постіндустріальному суспільствах.
Виходячи з цього стає зрозумілим, чому в наш час
серед дослідників панує думка про конструктивну роль
ідеалу в утопії, про його основоположну роль. Особ
ливий місце тут посідають ідеї відомого сучасного
дослідника утопії та утопічної свідомості О. Л. Черт
кової, яка взагалі наголошує на тому, що «ориентация
на совершенное общество, на идеал является родовым
признаком утопии» [16, с. 172–173]. Саме орієнтація
на ідеал, а не просто схильність до майбутнього є
відмінною рисою утопії. Спрямованість у майбутнє,
хоча і присутня нерідко в утопічних творах, все ж є
не основною, а похідною характеристикою утопічної
свідомості, адже взірець досконалого суспільства
можна шукати і в далекому минулому, і у віддаленому
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просторі. Головне що його немає в тому часі та місці,
де знаходяться автор утопії і ті, кому він адресує свій
проект. Тому вчена неодноразово звертає увагу на ту
обставину, що присутність ідеалу в утопічній думці
робить його відмінним від інших форм осмислення
майбутнього, як наукових, так і позанаукових. Це в
свою чергу робить зрозумілим те, чому поширене в
наш час критичне відношення до утопії найчастіше
переноситься й на поняття ідеалу. Нездійсненність
утопії або її падіння сприймається як крах ідеалів,
що охопили суспільство в певний період. Говорячи
про ідеал як специфічну ознаку утопії, О. Л. Черткова
зміцнила твердження, що ідеали, виступаючи фунда
ментом людської культури являються одночасно і
конструктами та основними складовими утопії. В цьому
випадку головна роль ідеалів полягає в тому, що вони
підтримують той необхідний людині оптимізм, який
не дозволяє їй стати терплячою і навіть байдужою до
зла, в той час як песимізм та розпач лишають її сил
протистояти йому.
Слід також відмітити, що відмічені вище приклади
сучасного визначення ідеалу в цілому пояснюють
знову зростаючий інтерес до цієї категорії. А саме,
розуміння ідеалу як певного образу цілком підходить
до онтології сучасних медійних технологій, які перш за
все працюють з образом. Вони його можуть створити, а
можуть і зруйнувати. Ідеал тут виступає інструментом,
який формує образи, які використовуються в ІКТ. Тому
Н. В. Брюханцева звертає увагу на те, що необхідно
усвідомити і визначити рівень відповідальності за ство
рення образів, «запущених» в масову культуру [4]. Усві
домлений ідеал стає розумною творчою силою, яка
спрямована, в тому числі, на осмислення і пізнання
дійсності. Для правильного розуміння сенсу, який
вкладається в це поняття, важливо мати на увазі,
що мова йде про неусвідомлене, але зрозуміле в
своїй основі прагнення людини, яке слід пов’язувати
насамперед з розвитком його розумових і духовних
здібностей. На всіх етапах, особливо ранніх, розвитку
духовності розум проявляється через прагнення до
ідеалу. Уява в цьому випадку, діє і проявляється як
розум. Не випадково, коли мова йде про ідеал як пізна
вальної здатності, вживається поняття «розум–уяву».
Сучасна людина вже усвідомила, що вона змушена
стати унікальною і несхожою ні на кого у всіх сферах
діяльності, якщо вона бажає стати відомою або просто
помітною. За допомогою сучасних технологій вона
може творити нові варіанти нового знання, їй тільки
необхідно здійснити вибір в матриці її індивідуальної
підготовленості, інтересів, ідеалів. Відповідальність
сучасної людини за її вибір, кваліфікацію і якість
власного ідеалу зростає. Спосіб існування і розвитку
мислення людини є моделлю відкритого знання, яке
має високу швидкість обміну, знову народжує нові
ідеї, формує постійно зростаюче знання і численну
інформацію. Загроза втрати етичних ідеалів видається
сумнівною, оскільки глобалізація, ламаючи старі етичні
норми, створює основу для нових імперативів. Інакше
кажучи, сучасна філософська наука розглядає суспільні
ідеали в постмодерну у видозміненій формі. У порів
нянні з класичним уявленням тут відбувається істотна
технологізація, плюралізація, прагматизація, сімулякри
зація ідеалів, в силу чого з значимого соціального
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детермінанта він перетворюється в одну з форм прояву
повсякденності.
Деконструкція монолітних раніше ціннісних систем
в суспільстві постмодерну, руйнування абсолютів і
моральних критеріїв привели до можливості оцінки
однієї і тієї ж ідеальної конструкції одночасно в
абсолютно різних ціннісних площинах. Тому ситуація
вибору виявляється необхідною не лише щодо альтер
нативних моделей, а й щодо систем цінностей, за
допомогою яких ці моделі можуть бути оцінені і їм
надано якесь визначальне значення. Соціальне і осо
бистісне напруження, що виникає внаслідок перма
нентного вибору, здійснюваного в умовах тимчасового
дефіциту, в результаті може призводити до втоми і
відмови від здійснення актів вибору, що в підсумку
виражається в ситуативності вчинків і діяльності. І в
цьому проявляється понадсуб’ективізм постсучасності,
коли, в кінцевому результаті, все виявляється в
залежності від сприйняття і стану суб’єкта тут і зараз. У
такому просторі досягнення будь–яких системних станів
і ідеалів стає неможливим, тому що будь–яка система,
яка прагне до досконалості, знаходить катастрофічний,
а не діалектичний сценарій розвитку, що веде її до
переродження і смерті, і саме в найвищій точці цін
ності вона найближче виявляється до амбівалентності [3,
с. 47].
У сучасній культурі форми суспільного ідеалу
виявляються в технологізації постмодерністського сус
пільства, в його тотальному програмному менеджменті,
втіленням якого стає соціальний проект, який пред
ставляє собою раціональний план перебудови будь–
якого сегменту суспільного життя відповідно до постав
леної мети. Ідеал існує у вигляді альтернативних
симулятивних моделей, чого ніяк не могло бути в
попередні епохи. Йдеться про те, що симуляція як
основа інформаційних технологій, перетворює їх у
інструмент конструкції нової реальності (віртуальної).
Як зазначає Г. О. Звьоздіна, об’єкти витісняють з життя
людини інших людей, а сам вона зникає як суб’єкт,
перетворюючись в людину–об’єкт, який подібно речі,
виконуючи певну функцію, фігурує в міжлюдських
відносинах [5]. Знакове споживання охоплює все життя
людей, починаючи від споживання речей і до спожи
вання середовища людського життя, куди входять праця,
дозвілля, культура, соціальна сфера, природа. Все
назване входить в людське життя у вигляді споживаних
знаків, симулякрів, перетворюючи всю її в симуляцію, в
маніпуляцію знаками. Знак, симулякр, як би допомагає
людині оволодіти реальністю, і одночасно він знищує
реальність, замінюючи її собою.
Інакше кажучи мова йде про процес віртуалізації
суспільства, центральною ідеєю якого є ідея симуляції
реального. І тут слід зазначити, що представники
даного наукового напрямку звертають увагу на те,
що про віртуалізації стосовно суспільству можна
говорити остільки, оскільки суспільство стає схожим
на віртуальну реальність, тобто може описуватися
за допомогою тих же характеристик. Віртуалізація в
такому випадку – це будь–яке заміщення реальності
її симуляцією / образом – не обов’язково за допомо
гою комп’ютерної техніки, але обов’язково з застосу
ванням логіки віртуальної реальності. Таке уявлення
про феномен заміщення реальності образами дозволяє
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одному з ідейних теоретиків даної концепції Д. В. Іва
нову прийти до твердження, що настільки інтенсивне
в останні роки використання технологій віртуальної
реальності має соціальний зміст [6]. Причому цей
соціальний аспект розвитку комп’ютерних технологій
явно превалює над технічним аспектом, оскільки за
допомогою технологій віртуальної реальності відтво
рюється видимість інституціональності обміну, який в
свою чергу здійснюється як симуляція – віртуальний
аналог реальної соціальної взаємодії.
Інституційний устрій суспільства симулюється,
а не ліквідується, так як він, зберігаючи атрибутику
реальності, служить свого роду віртуальним опера
ційним середовищем, в якому зручно створювати
і транслювати образи і який відкритий для входу /
виходу. У цьому сенсі сучасне суспільство схоже на
операційну систему Windows, яка зберігає атрибутику
реальності, симулюючи на екрані монітора натискання
кнопок калькулятора або розміщення карток каталогу
в ящику. Зберігається образ тих речей, від реального
використання як раз і усуває застосування комп’ютерної
технології.
У такій ситуації стає неминучою варіативність
моделей, що обумовлюється плюралістичністю, гетеро
генністю, амбівалентністю сприйняття соціальних
процесів. В результаті суспільство, політичний і соціаль
ний суб’єкт опиняються в ситуації перманентного
вибору альтернативних моделей. При цьому будь–
який зроблений вибір ніколи не є остаточним, він
може бути змінений в залежності від обставин на
користь інших альтернативних моделей. У цій ситуації
вибір стає абсолютним, а ідеали – відносними. Їх
тепер багато, і сьогодні може бути обраний один
ідеал, а завтра – інший, протилежний. Більш того,
в парадигмі постмодернізму сам ідеал може бути
амбівалентний, тобто сама конструйована ідеальна
модель може припускати всередині суперечливу природу
модельованого об’єкта. Наприклад, в якості ідеального
конструкту може бути представлена модель держави,
що є одночасно інститутом класового панування і
класового миру. Або ідеал соціальної справедливості
може одночасно пропонувати зрівняльну і розподільну
соціальну справедливість.
В результаті суспільний ідеал з поля, що характе
ризується такими параметрами, як досконале, абсолютне
стан, що не має негативних характеристик, замикається
на тотальності граничних підстав, переміщається в
простір оптимальності, тобто реально допустимого,
адекватного конкретній ситуації стану, який, не будучи
досконалим, може одночасно містити позитивні і
негативні проекції. У такому вигляді ідеал вбудовується
в реальність, перестає бути трансцендентною, віддале
ною у часі утопією або традицією і стає постійно пере
структурованою в низці проектів локальної прагма
тичної ідеєю. І в цьому зберігається його цілепокла
дальна функція.
Таким чином дослідження трансформації суспіль
ного ідеалу як основи сучасної утопії дозволяє зробити
наступні висновки:
– по–перше, інтенсивна інформатизація суспільства,
яка в наш час дала основу його віртуалізації, сприяє
трансформації всієї соціальної системи. В цьому плані
категорія ідеалу виступає основою даної системи,
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тому зміни в цій сфері тягнуть за собою зміни у всій
соціальній середовищі. Віртуалізація суспільства змінює
систему ціннісних установок суспільного світогляду,
тому утопічний ідеал, будучи по суті результатом цих
змін, також змінює свої цілі, смислову наповненість.
Інформаційні технології створюють свою систему
цінностей, спрямованих на підтримку і подальший їх
розвиток. Поступово сфера дії ідеалу переміщається у
віртуальний простір, в якому стираються суперечливі
проблеми (відношення до часу, можливості реалізації);
– по–друге, говорячи про утопію, необхідно відзна
чити, що відмічені в роботі процеси інформатизації
призвели до того, що в середовищі утопічної думки
назріла необхідність виникнення нового типу утопії, який
би ґрунтувався не на мотивації зміни соціальної реаль
ності, а можливості його моделювання в віртуальному
просторі. Інакше кажучи, інформаційні технології
вирішили багатовікову проблему утопії – її впровадження
в дійсність. В даному випадку місцем її впровадження
є віртуальна реальність. Утопічний ідеал, який панує в
соціальній реальності виявляється цілком реалізованим в
віртуальному просторі, що має оптимальну значимість –
окремий індивід, приймаючи участь в утопічному світі
не пориває остаточно зв’язку з соціальною дійсністю,
стаючи як би тимчасовий учасником.
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Transformation of the social ideal in the information society
as the basis of modern utopia
The article is devoted to the consideration of the problem of transformation of
the social ideal in the information society, with the main emphasis here being on the
connection of these processes with utopia. The purpose of the work is the solution of
the logical chain: informatization of society – social ideal – utopia. The article draws
attention to the stagnation of this chain, since the social ideal is the main source
of the formation of the utopian ideal, which in turn is the spokesman for any crisis
processes in society.
Based on the concept of virtualization of society, the author shows that simulation
processes are an indicator of modern information culture. Unlike previous epochs, the
modern ideal exists in the form of simulation models, as an image that has its own
transcendental scheme. In this regard, utopia and the ideal act as a simulation of the
impossible with the help of information technology. Virtual reality becomes a place
for the implementation of the utopian ideal, which for the utopia is the solution to its
long–standing problem of practical embodiment.
Keywords: ideal, social ideal, utopia, utopian ideal, virtualization of society.
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Соціально–етичні складові
Інтернет–комунікації
Розглянуто Інтернет як певний соціокультурний простір, специфічне
комунікаційне середовище, в якому представлені не тільки всі види традиційної
комунікації, але сформовані принципово нові. Ці форми комунікації набувають
популярності та чітко виокремлюють зручні параметри для спілкування.
Встановлено, що Інтернет–комунікація надаючи людині нові можливості,
посилює відчуття особистої свободи, кидає виклик її моральній природі,
породжуючи чимало соціально–етичних проблем. Досліджено, що такі поняття
як свобода та відповідальність, дружба, співчуття та доброчинність, етикет,
зазнають змін та трансформуються в новому комунікативному середовищі.
Виявлено, що Інтернет–комунікація розширюючи можливості сучасної людини,
породжує безліч протиріч, що приводить до неоднозначності етичних оцінок
цього феномену.
Ключові слова: Інтернет–комунікація, свобода, відповідальність, дружба,
співчуття, нетикет, інформація.

В останні десятиліття в житті людства відбулись
глобальні зміни, серед найсуттєвіших передусім є роз
виток інформаційних технологій та поява Інтернету.
Ці зміни формують нові світоглядні орієнтири та
породжують ряд викликів для сучасної людини.
Г. М. МакЛюен, класик досліджень засобів масової
інформації і комунікації, вважав, що сучасне суспільст
во складається з суми комунікацій, які відбуваються в
ньому [11]. Духовний і матеріальний образ суспільства
визначається технологією соціальної комунікації, кому
нікаційними каналами, якими користуються члени
суспільства перетворюючи світ в «глобальне село».
Глобальна мережа Інтернет, як потужний засіб масової
інформації і комунікації, значно розширює комунік
ативні можливості сучасної людини, пропонуючи
різноманітні форми віртуального спілкування, а саме –
інформаційну веб–систему, дискусійні форуми, списки
розсилання, групи новин, чати, програми швидкого
зв’язку, мережеві ігри тощо. Але разом з тим, Інтернет
привносить в наше життя і негативні явища, оскільки
способи спілкування далеко не відповідають культурним
традиціям, втрачають етичні орієнтири та, як результат,
виникають загрози негативного впливу на світогляд
людини. Метою дослідження є через звернення до
таких понять як свобода та відповідальність, дружба,
співчуття та доброчинність, етикет, виявити на
дослідити зміни, та трансформації, що спостерігаються
в новому комунікативному середовищі.
Проблема комунікації, без сумніву, постає цент
ральною у дослідженні будь–яких суспільних процесів.
Ще від часів Сократа ключова роль була відведена
комунікації як методу отримання істинного знання, з
метою досягнення загального блага (Платона), теорія
аргументації як комунікації, визначення раціональних
форм мовної комунікації (Аристотель). Проблема кому
нікації не втрачає актуальності на протязі привалого
періоду: від досліджень Аврелія Августина, Фоми
Аквінського, Ф. Бекона, Дж. Локка, І. Канта до ХХ ст.,
періоду в який ми фіксуємо «вибух комунікації», викли
каючи інтерес та дослідження як з боку як науки, так і
філософії. Дослідженням впливу засобів комунікації
на масову свідомість займалися М. Маклюен, Д. Белл,
Е. Тофлер, М. Кастельс, Н. Луман, Ю. Габермас,
М. Фуко, У. Еко та ін. Попри потужну дослідницьку
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базу, Інтернет–середовище невпинно породжує безліч
суперечливих очікувань – від необґрунтованих страхів
до невиправданих сподівань, що призводить до неодно
значності етичних оцінок цього феномену та відкриває
простір до нових більш ґрунтовних досліджень.
«Лише людина здатна пізнати сутність свободи.
Лише вона має привілей утвердитися на засадах свобід
ного волевиявлення» [8]. Традиційно Інтернет вважають
«територією свободи», ці відчуття формується не
випадково: у «Декларації незалежності кіберпростору»
Дж. Барлоу наголошує: «Ми створюємо світ, до
якого можуть приєднатися усі, без привілеїв або
упереджень, породжених расовими відмінностями,
економічною владою, військовою силою або місцем
народження. Ми створюємо світ де кожен і всюди,
може висловлювати переконання, незалежно від того,
наскільки він незвичайний, без страху вимушеного
мовчання і конформізму. …Ми поширюємо себе скрізь
Планету так, щоб ніхто не міг зупинити нашої думки
[1]. Стаття 10 Європейської конвенції з прав людини
голосить: «Кожен має право на свободу вираження
поглядів» [3]. Не випадкова віртуальне середовище
мережі Інтернет постає надзвичайно привабливим, адже
спрямовує до можливостей здійснити на перший погляд
«нездійснене», висловити «невимовне».
Із поширенням Інтернету значно зросли можливості
для вираження власних поглядів, втім, примножилися
і виклики свободи вираження поглядів. Свобода слова
набула великого значення в контексті потенціалу
Інтернету як інтерактивного та глобального засобу
спілкування. У межах інтернет–комунікацій свобода
виражається у формах звільнення від будь–яких форм
як зовнішнього так і внутрішнього примусу, наявних
соціальних ролей та соціальних стереотипів. Завдяки
Мережі людина може спілкуватися поза межами власної
тілесності, уникаючи ідентифікації за класовими, націо
нальними й навіть статевими ознаками. Інтернет–кому
нікації усувають як об’єктивні (наприклад, просторові),
так і суб’єктивні (наприклад, сором’язливість) пере
шкоди для спілкування. Здійснюючись на засадах
анонімного спілкування, вони мінімізують загрози
упередженого або «нерівного» спілкування, тим самим
вивільняючи найпотаємніші прагнення людини. Спів
бесідник психологічно звільняється від необхідності
представити в процесі комунікації самого себе, конст
руюючи той образ, який йому заманеться. Важливим
постає питання, що є причиною створення таких
«віртуальних особистостей» в Інтернет–комунікації:
незадоволенням реальною соціальною ідентичністю,
бажанням отримати новий досвід, нові враження,
реалізувати щось нереалізоване в реальному житті?
Ця проблема стає предметом сучасних психологічних
досліджень. Дослідники відзначають ряд мотивів, серед
яких, з одного боку, самопрезентація в інтернет–
просторі, сконструйоване «Я» як вираз нереалізованих
бажань, незадоволених потреб, з іншого – як вираз
пригнічених в реальності агресивних тенденцій, задово
лення заборонених в соціумі потягів. Відбувається свого
роду створення «віртуальної проекції ідентичності».
Як зазначає Н. В. Зудилина, «у віртуальному просторі
Інтернету в людини є спокуса думати, що вона
виходить за межі себе, створює відокремленні від себе
творіння – ідентичності, які з нею не зв’язані і за які
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вона відповідальності не несе. Насправді у віртуальних
проекціях ідентичності людина розкриває себе, свої
можливості, про які навіть не знала» [9].
Глобальна мережа створює універсальні площадки,
соціальні мережі, форуми, де будь–яка людина може
відшукати найбільш комфортні умови для спілкування.
Можна знайти людей з якими давно не спілкувалися,
віднайти нових друзів, здійснити покупку, залишити
коментар з приводу якоїсь події, при цьому маючи
можливість завершити комунікацію у будь–який зручний
для вас час. Не даремно можна зустріти порівняння
Інтернету з давньогрецькою агорою – місцем зібрання
громадян полісу для вільного обговорення новин і
прийняття рішень суспільного життя [2, c. 64–79]. Для
агори була властивою свобода слова. Звісно не можна
заперечити існування свободи слова в Інтернеті, однак
спостерігається тенденція так званого «дозованого
слова», де комуніканти «свідомо дозволяють собі
забувати про існування суспільної моралі й певного
усталеного етикету» [4]. На це звертає увагу і
С. Дацюк, котрий вважає, що свободи слова, в його
класичному розумінні, в Мережі нема, як не існує
контролю автентичності і адресату. Усно або ж письмово
висловлене слово підтверджується автором. Для
електронного слова не існує фізичної автентичності ні
автора, ні слова: якщо не підписаний текст, не можливо
встановити, хто розмістив те чи інше висловлювання у
Мережі. Більше того, саме слово може бути зміненим,
знищеним, закрите паролем, переміщене в інше місце.
Будь–які копії не гарантія автентичності, адже важко
встановити чи це копія чи оригінал. «Тому електронне
слово – не факт» [6].
Тому нові можливості потребують відповідального
користування, адже відкривають нові шляхи для
зловживань правами людини: поширення висловлювань,
що розпалюють ненависть та ворожнечу, жорстокого
поводження з дітьми та підбурювання до тероризму.
Виникають нові проблеми регулювання свободи
вираження поглядів та інформації у контексті захисту
прав людини [3].
Звертаючись до поняття дружби, слід відзначити,
що її трактування теж набуло іншого вияву в новому
комунікативному просторі. В традиційному розумінні
дружба визначається як «форма спілкування людей,
заснована на спільності інтересів, взаємній повазі,
взаєморозумінні та взаємодопомозі; передбачає осо
бисту симпатію, прихильність і торкається найбільш
інтимних, задушевних сторін людського життя; одне з
кращих проявів людських почуттів» [8]. Дружба як вид
духовного зв´язку яскраво відображає суспільну сутність
людини. Завдяки дружбі людина починає усвідомлювати
цінності власної особи на тій підставі, що гідна
бути чиїмось другом. Кант обґрунтовує важливість
дружби для применшення егоїзму: частину любові до
себе людина переносить на іншу, отримуючи щире,
довірливе спілкування. З появою Інтернету, поширенням
соціальних мереж, визначення поняття дружби почало
популяризуватися та по–іншому визначатися. Не
випадково можна натрапити на різні вияви дружби в
Мережі: френдінг – вид дружби, котрий поширений
здебільшого у соціальних мережах та відображає
швидше ситуацію «колекціонування друзів», котра
побудована на кількісному представленні: з багатьма
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навіть не знайомими людьми, кількістю проставлених
вподобань та поширень інформації; хобі – дружба,
котра зустрічається на тематичних форумах та в
Інтернет спільнотах, побудована спільних інтересах та
захопленнях; дружба геймерів – виникає під час онлайн–
ігрів, де формуються визначені відносини прихильників
та противників, визначається рівнем захоплення граю;
реальна мережева дружба, котра відбувається через
соціальні мережі, форуми, електронну пошту, Skype,
СМС, може прирівнюватися до реальної класичної
дружби, оскільки побудована на тривалому спілкуванні.
Чим приваблює дружба в Мережі? Для мережевого
спілкування, особливо листування, здебільшого харак
терним є миттєве реагування на події. Такий тип
комунікаціє є значно коротшим: записи з’являються,
виправляються, зберігаються й зникають. Це надає
спілкуванню миттєвості, швидкості яка є особливістю
часу і дозволяє увійти в стан «аптайм» (тут і сьогодні),
повніше сприймати комунікативну функцію. Однак
такий спосіб комунікації не лише має переваги, а й
недоліки, оскільки позбавлений переживань, оцінок,
висновків, попри те, що відволікає від проблем
реального світу, знімає психологічне навантаження,
і сприяє позбавленню стану незадоволення. Ще у
М. Хайдеггера знаходимо: «людина долає найдовші
дистанції за найкоротший час… Але спішне долання
всіх відстаней не приносить зі собою ніякої близькості;
оскільки близькість полягає не в зменшенні відстані»
[14, c. 316]. У безпосередньому спілкуванні ми можемо
засвідчити своє розуміння, любов, співчуття, ненависть
чи презирство, тут завжди присутній елемент ризику,
завжди актуальною залишається проблема вибору,
морального самовизначення партнерів один щодо
одного. Саме в цьому моменті і проявляється справжнє
спілкування, а разом з тим постають і його моральні
проблеми, проблеми обов’язку й відповідальності,
совісті й сорому, ворожості та дружби.
Милосердя і співчуття визначаються головними
чеснотами людини. Немає меж можливостям приносити
користь іншим людям. Дійсно дбайлива людина
готова завжди пожертвувати іншим людям все, навіть
власне життя. Милосердя є чарівним ключем, яким
можна відкрити усі заіржавілі замки. Так, український
дослідник В. А. Малахов визначає милосердя як
«діяльне прагнення допомогти кожному, хто має
в тому потребу» [12, с. 283]. Великого значення в
Мережі набуває доброчинність та вияв співчуття
через різні платформи та соціальні мережі. Пожертви
й доброчинність є одним із найсильніших аргументів
прихильників онлайн–активізму за кордоном. Свого
часу платформа «freerice», започаткована Всесвітньою
продовольчою програмою ООН, зібрала (і досі
продовжує) достатньо рису аби нагодувати 5 мільйонів
людей двічі на день. Нещодавно український фейсбук
сколихнула зворушлива історія про бабусю, яка могла
собі дозволити купити лише одну картоплину. Емоційна
оповідь очевидця була поширена більш 4 тисячі разів
і… це практично усе. Кінець історії (принаймні, поки
що) [13]. Для користувача Мережі постає важливою
справою не конкретна, реальна допомога, а швидше
поширення інформації та співчутливі коментарі. Для
того, щоб займатись доброчинність не обов’язково бути
мільйонером. Але в Україні «наратив доброчинності»
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доволі слабкий. За даним нещодавнього соціологічного
дослідження «Демократичних ініціатив» та «Центру
Разумкова» лише 21% населення минулого року
підтримали добродійну діяльність різноманітних фондів
та організацій.
Отож, активізм, клікивізм чи слактивізм… що ми
маємо в Україні? Можна довго сперечатись як саме
назвати корабель. Але це один із тих рідкісних випадків,
коли це абсолютного не має значення, бо він так чи
інакше попливе [13]. Тому влучно було відмічено:
«Милосердя потребує не тільки щедрості, а духовної
чуйності, і моральної зрілості, і людині самій потрібно
піднестися до добра, щоб зробити іншим добро» [5].
Як і в кожному соціальному середовищі, в Інтернеті
виникають свої норми і правила, котрі визначають
права і обов’язки учасників взаємодії та дозволяють
Мережі підтримувати власне існування. Ці правилам
отримали назву «нетикет», або «мережевий етикет».
В цілому правила нетикету не сильно відрізняються
від етикету традиційного, оскільки побудовані на
повазі до учасників комунікації та спираються на
«золоте правило» моралі. Так, в передмові однієї
з версій нетикету сказано: «При роботі в мережі в
першу чергу не слід робити того, що не схвалюється
у кожному цивілізованому суспільстві: розпалювати
національну ворожнечу, принижувати, красти тощо».
Разом з універсальними етичними правилами ввічли
вості, нетикет складається зі специфічних норм, які
пов’язані з особливостями Інтернет–комунікації, а
саме: 1. Пам’ятайте, що Ви розмовляєте з людьми.
2. Притримуйтесь тих самих правил поведінки, що і
в реальному житті. 3. Пам’ятайте де Ви знаходитесь.
4. Зберігайте власну гідність. 5. Віднесіться з повагою
не тільки до своєї, але й до чужої приватності. 6. Не
зловживайте Вашими можливостями. 7. Вчіться проща
вати іншим їх помилки. Ці правила, звісно, носять
неофіційний характер і більшість користувачів навіть не
знають про їх існування, або, вважаючи себе достатньо
досвідченими, ігнорують їх. В даному випадку мова
радше йде про розвиток етичної самосвідомості і
саморегуляції, адже розробка етики для Інтернету –
це не лише теоретичне завдання, але, в першу чергу,
практичне, яке передбачає відповідальність як окремої
людини, так і суспільства в цілому.
Таким чином, Інтернет із власне інформаційного
простору перетворюється на комунікативно–інформа
ційний, створюючи сучасному суспільству небачені
можливості як для міжособистісного, так і для міжкуль
турного спілкування. Однак, Інтернет–комунікація не
лише розширює можливості сучасної людини, а й
породжує безліч протиріч, що приводить до неодно
значних соціальних та етичних оцінок цього феномену,
формуючи проблеми, що потребують ґрунтовних по
дальших досліджень.
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Social and ethical constituents of Internet communication
Internet is viewed as a sociocultural sphere, specific communicative environment
that encompasses not only traditional communicative formats but also establishes the
new ones. These formats are becoming increasingly popular and define convenient
features of communication. It is argued that by means of providing new possibilities
for people, Internet communication reinforces their feeling of freedom, challenges
their morality and, thus, causes a lot of social and ethical problems. Such notions as
freedom, liability, friendship, charity and compassion, etiquette undergo changes in
this new communicative environment. It is revealed that by expending the opportunities
for people, Internet communication brings forth a lot of contradictions demonstrating
an ambiguity in evaluating this phenomenon.
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Методи вирішення проблеми
логічного всезнання
Розглянуто класичну проблему доксатичної логіки та формальної
епістемології. Розглядається філософська суть проблеми, її відношення до
різних формальних систем та існуючі методи вирішення даної проблеми.
Аналізуються слабкі та сильні сторони цих методів. Стверджується думка,
згідно до якої проблема на даний час залишається актуальною та не вирішеною.
Викладається новий метод вирішення проблеми, який позбавлений деяких
із зазначених мінусів та має свої сильні сторони. Метод заснований на ідеях
запозичених з іншої логіки – інтуїціоністської. Він полягає у введені у числення
спеціальної шкали заснованої на критерії складності обчислень. Основна
наукова новизна роботи полягає в даному методі вирішення проблеми логічного
всезнання. Робота має наслідки для формальної епістемології, доксатичної та
епістемічної логік.
Ключові слова: логічне всезнання, доксатична логіка, епістемічна логіка,
інтуїціонізм, обчислювальна складність.

Проблема логічного всезнання це філософська
проблема логіки, спільна для статичних та динамічних
епістемічних логік, а також трохи в іншому форматі для
формальної епістемології. Її розгляд та запропонований
новий метод вирішення має наукове значення для
перелічених областей, а також, опосередковано, для
штучного інтелекту. Основна наукова новизна статті
полягає в згаданому новому методі вирішення проблеми
логічного всезнання, який описується у другій частині
статті.
Проблема полягає в тому, що дедуктивні виводи
в суто формальних системах, або виконувані штуч
ним агентом, не відповідають реальній ситуації
психологічних міркувань індивіда [15, с. 1]. В звичайній
логіці знання всіх аксіом та всіх правил виводу
автоматично означає знання всіх валідних формул.
Можна навести приклад – це означало, що людина
яка б в перший раз побачила правила елементарної
арифметики вмить би зрозуміла малу теорему Ферма.
Тобто, знаючи щось агента знає все. Звичайно, що в
практиці це неможливо. А отже доксатичні логіки мають
пояснити цю відмінність та запропонувати формальний
механізм, який би відображав цю особливість психо
логічних міркувань.
Які реальні причини відсутності логічного всезнання
у людських агентів? Найочевиднішою здається те, що
на відміну від машини у людини обмежені когнітивні
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ресурси, а крім того мозок більшості людей не має за
основну роботу формально–дедуктивні умовиводи. Для
того, щоб моделювати такі особливості достатньо ввести
певні формальні обмеження для дедуктивної системи і
тоді вона буде більш схожою на людського агента. Тим
не менш результати подібних методів залишаються
незадовільними. Можливо це тому, що глибша причина
полягає не в тому, що людський мозок не такий
досконалий як машина, а в тому, що його мислення
принципово різниться від того, що представлено у
формальних системах. Тоді перед логіками стоїть не
стільки технічна скільки філософська задача – пояснити
цю відмінність і знайти формальний механізм, який буде
адекватно цю відмінність представляти.
Проблема логічного всезнання
Загалом логіки та філософи виділяють чотири
неформальні причини того, що людські агенти не є
логічно всезнаючими подібно до машин [13, с. 481–482]:
Першою можливою причиною такого стану справ
є нестача усвідомлення. Людський агент може знати
певні необхідні засновки, але не усвідомлювати
належним чином всіх їх чи деякі і таким чином бути
не в спромозі зробити правильний логічний висновок.
Другою причиною є обмеженість у ресурсах. У агента
може не вистачати пам’яті для того щоб зберігати всі
необхідні засновки або когнітивних ресурсів для того,
щоб зробити певний складний висновок з них. Третьою
можливою причиною є неповне знання всіх необхідних
технічних правил виводу. Останньою причиною є
обмежене поле уваги. Агент може тримати у полі своєї
уваги тільки обмежену кількість засновків і це може
вплинути на можливість здійснення певних доволі
складних висновків. Ця причина є схожою на першу.
Детально про неї буде також йти мова в розділі про
обмежену раціональність.
За часи існування доксатичних та епістемічних
логік було запропоновано кілька методів вирішення цієї
проблеми. Найвідомішими з них залишаються каркас
(frame) Коноліджа [6] та подвійна семантика Левескі
[8]. Окрім того, ще сам Хінтікка та інші філософи, які
займалися модальною логікою намагалися зарадити
проблемі ввівши в числення «неможливі світи» [2,
с. 2505]. Треба сказати, що сама концепція неможливих
світів для вирішення проблеми логічного всезнання
була застосована ситуативно. Сам Хінтікка вивів
ідею подібних світів зі своїх філософських ідей. Він
вважав, що жодна пропозиційна установка не може
бути такою, щоб відносилася до усіх світів з множини
можливих, хоча б тому що існують такі світи, в яких
порушуються якісь фундаментальні закони і подібна
пропозиційна установка просто неможлива. Тому
завжди треба допускати як мінімум два класи світів
по відношенню до кожної пропозиційної установки.
Окрім цього стандартне кріпкеанське відношення
досяжності
він
пропонував
перейменувати
на
відношення альтернативності. Не всі можливі світи
він вважав такими, що можна вважати за альтернативи
дійсному. Технічно він також релятизував епістемічний
оператор відносно агента. Хінтікка підкреслює, що
проблему логічного всезнання можна сформулювати як
в доксатичній логіці так і в епістемічній. Епістемічна
логіка має оператор знання, яке загалом претендує
на більшу фундаментальність ніж звичайна «докса».
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Тому вона може допускати певну ідеалізацію. Хоча
подібна ідеалізація шкідлива, коли ми наприклад
спробуємо побудувати модель наукової теорії за
допомогою формальної логіки. А от для доксатичної
логіки, яка використовується для штучних агентів
проблема логічного всезнання може взагалі виявитися
непереборною перепоною. Адже знати все для
штучного агента не завжди добре. Ми можемо згадати
відомий парадокс з візком та бомбою [10]. В цьому
мисленнєвому експерименті робот має не допустити
того, щоб бомба детонувала в приміщенні. У нього є
різні варіанти поведінки з візком, які залежать від того
чи знає він недостатньо інформації чи надто багато.
Цей експеримент демонструє так звану «frame problem»,
яка впевнено показує, що іноді надто багато знань
навіть шкодить практичній діяльності агента. Крім
того, залишаються такі аспекти міркувань агента як
обчислювальна потужність та часовий ресурс. Якщо їх
замало, а знань для обробки забагато, він знову ж таки
не зможе дійти до ефективного рішення.
Логічне всезнання в модальній логіці полягає в
тому, що якщо правила виводу відповідають вимогам
повноти, то агент пізнає всі твердження кожного світу
рухаючись від одного до іншого. Тому вводяться
спеціальні «неможливі світи» – світи, де порушуються
фундаментальні правила і закони логіки і завдяки яким
у множині можливих світів з’являються цілі області, які
будуть залишатися непізнаваними. Такі «неможливі»
світи знаходяться від центральних світів дуже далеко
відносно звичайних світів, тому виникають складнощі
і в такій моделі. Іншою проблемою є те, що світи в
яких порушуються всі закони надто сильно впливають
на відповідних їм агентів. Тобто агенти починають
помилятися надто часто. За допомогою таких світів
легко моделювати абсолютно некомпетентних агентів, на
противагу ідеальним та всезнаючим, тоді коли головною
задачею залишається побудувати відносно ідеальних
агентів – таких, які не будуть знати все, але які все
одно будуть спроможні на певні компетентні висновки.
Винайти світи в яких закони будуть порушуватись
не прямо, а таким чином, щоб допустити якісь тонкі
неточності дуже складно.
Отже, пропонується поділити неможливі світи на
дві групи – прямолінійно неможливі та непрямолінійно
неможливі. З прямолінійно неможливими світами
все зрозуміло – це світи в яких грубо порушуються
закони логіки, наприклад стверджується щось на
кшталт p ˄ ┐p. Сфера світів [9], з якими буде зв’язаний
відношенням досяжності такий світ, при дедукції бути
приводити до різноманітних нелогічних наслідків.
З непрямолінійно неможливими світами все значно
складніше. Явне порушення якогось закону логіки веде
до тих самих неможливих наслідків що і в першому
випадку. Але що таке не прямі порушення логічних
законів? Часткові випадки порушення законів з рештою
ведуть до порушення в загальному випадку і ми встаємо
перед тою самою проблемою що і з прямолінійними
світами. Виникає ідея розглянути певні складні для
класичної логіки випадки. Є клас тверджень, який не
порушує логічні закони з очевидністю, але порушує їх
після того, як до них буде застосовано одне з правил
виводу. Певні твердження зводяться до очевидних
порушень після одного чи кількох таких застосувань, а
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інші – тільки після багатьох. Отже, є певний критерій
складності, який можна застосувати для того, щоб
розділити світи на групи. Параметр складності можна
варіювати в залежності від конкретних задач та ситуації.
Окрім цього, поряд з самими світами залишаються
також агенти [7] як такі, чиї властивості теж можна
специфікувати відповідно до того, до яких висновків
вони можуть дістатися, а до яких – ні. Введення станів
агентів змінює ракурс в якому ми розглядаємо саму
модальність. Тепер це не абстрактні світи чи описи
ситуацій як у епістемічній логіці, а внутрішні доксатичні
стани агентів. В такому випадку, не обійтись без
побудови часової лінії для демонстрації динамічних
змін у внутрішньому світі таких агентів. Таким чином,
в логіку вводяться динамічні елементи або елементи
темпоральної логіки [5]. Крім того, зазвичай, коли в
системі більше ніж один агент, акцент уваги зміщується
від опису внутрішнього епістемічного стану конкретного
агенту до роботи в колективі та колективних епісте
мологічних рішень. Тоді як поле внутрішнього
доксатичного життя, а отже і ментального життя агента
загалом залишається більшою частиною поза увагою.
Деякі логіки стверджують що задача розділення
світів на групи взагалі неможлива [2]. Сама спроба
розділити всю множину можливих світів на простори
відповідно до світів, які визначають ефективність
міркувань дуже цікава і можна стверджувати, що варіант
вирішення, який пропонується в даній роботі є схожим
на цю модель, тільки відноситься не до семантики
можливих світів, а до аксіоматично виведених формул.
Втім, ми вже бачили, що різноманітні группування
можлививих світів відіграють важливу роль логічній
семантиці, зокрема результати тесту Рамзі для
модальних логік та теореми Арроу [11, с. 169]
неможливо було в встановити без розгляду сфер світів,
які запропонував Д. Льюїс.
Конолідж [6] пропонує зробити неповним клас
правил виводу та вважати, що реально мислячий агент
не може дійти до всіх валідних тверджень через своє
не знання всіх правил виводу. Фактично він пропонує
повну ненормальну в формальному сенсі логіку.
Зазвичай повнота логіки залежить від аксіом та теорем,
а тут неповними зроблені правила виводу. Але в цьому
випадку переконання агента все одно є замкнутими
відносно дедукції і логічне всезнання все одно може
виникнути. З такої точки зору подібною логікою є
інтуїціоністська логіка, яка теж створена з класичною
прибиранням одного з правил виводу.
Левескі [8] пропонує розділяти всі переконання
на імпліцитні та експліцитні і вважати, що агент не
може дістатися всіх імпліцитних переконань і саме
тому не може бути логічно всезнаючим. Експліцитні
переконання це такі переконання при прямому питанні
про які агент дасть ствердну відповідь. Імпліцитні
переконання це наслідки з початкової множини
переконань, які агент може і не усвідомлювати
повністю. Логічне всезнання вірне тільки для цих
останніх переконань. Для експліцитних переконань
залишається дійсною стандартна модальна логіка,
тоді як для оперування з імпліцитними застосовується
теж різновид нестандартної логіки. Семантично
Левескі спирається не на можливі світи, а на
поняття формальних ситуацій. Про них йшлося, коли
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розглядалася загальна семантика для доксатичних логік.
Ситуації як варіант семантики можливих світів відомі
в авторстві Барвайза і Перрі [1]. Ситуації визначають
істинісний статус не всіх тверджень в формальній
системі, а тільки деяких і це ідеально підходить для
методу імпліцитних переконань. Негативною стороною
застосування такого підходу є те, що ситуації не завжди
можуть забезпечити виконання всіх стандартних правил
виводу, а це означає провал для доксатичної логіки. Втім
це певною мірою наближає метод Левескі до методу
Коноліджа.
Цікавим є також підхід прийнятий до чисто логічної
проблеми всезнання в прикладній області штучного
інтелекту. Обчислення в цій області та ресурси є
принципово фінітними та обмеженими і тому логічне
всезнання не виникає чисто технічно [13, с. 477–479].
Втім, воно залишається важливою методологічною
проблемою, яку штучний інтелект позичає з формальної
логіки. Адже загалом вона залишається не вирішеною
і може виникати в певних обмежених формах. Окрім
цього варто відмітити, що в сфері штучного інтелекту
набагато легше порівняно з стандартною формальною
логікою реалізувати певні психологічні поняття та
обмеження. Зокрема відсутність логічного всезнання
у програми, яка займається автоматичним доведенням
теорем можна змоделювати за допомогою спеціальної
евристичної моделі. Подібний підхід також пропонують
спеціалісти, які дивляться на явище з точки зору вчення
про обмежену раціональність, про яку буде йтися у
відповідному розділі.
Жоден з перерахованих способів вирішення не
можна вважати таким, що претендує на остаточний
варіант. Варіант Хінтікки не підходить в основному
через вказану причину – неможливі світи можуть
створювати
абсолютно
некомпетентних
агентів
але не можуть зарадити справі коли необхідно
введення відносно компетентного. Штучний інтелект
позбавляється
проблеми
через
певні
технічні
особливості, які не завжди можна перенести на інші
області. Методи подвійної семантики та обмежених
правил виводу спираються на інструменти, які дуже
сильно виходять за межі стандартної логіки і далекі
від того, щоб вважатися природнім поясненням явища
логічного всезнання. Крім того, методи Коноліджа
та Левескі роблять одну і ту саму річ – обмежують
міркування агента, роблячи систему тверджень
неповною. Вони ніяк не пояснюють чому подібна
проблема виникає взагалі насамперед. І в результаті
замість альтернативного механізму, який би дозволяв
аналізувати людську психологію формально вони
створюють обмежену систему, на вже існуючих засадах.
Варто також згадати таку форму логічного
всезнання, як перенасичення переконаннями. Технічні
та філософські причини того, що надто велика
кількість переконань є негативним явищем для агента
вже наводилися. Деякі логіки намагаються ввести
певні технічні обмеження на кількість тверджень, які
підпадають під дію оператору переконання. Зокрема,
Макферсон пропонує [12] вводити максимальне число
правил для елімінації тверджень таким чином поступово
скорочуючи число переконань, а не створюючи нові.
Це має свої переваги і в світлі стандартного розгляду
проблеми логічного всезнання також. Рішення не є
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ідеальним, адже часто застосування правил елімінації
призводить не до знищення тверджень, а до виникнення
нових. Зокрема, наприклад, елімінація конюнкції
прибирає одне твердження, але на його місці виникають
два інші. Якщо ж ми обмежимо правила, які можна
застосовувати до формальної системи це сильно вплине
на силу логіки.
Макферсон підсумовує тим, що коріння проблеми
логічного всезнання лежать в модальній основі, яку
використовують доксатичні логіки. Для того щоб
позбутися проблеми необхідно використовувати не
стандартну модальну логіку з іншою семантикою, а не
звичайну для цього класу формальних систем К. З такої
точки зору цікавим є те, що рішення запропоноване в
даній роботі все ще використовує стандартну модальну
логіку К з невеликою надбудовою.
Вирішення проблеми логічного всезнання
В попередніх розділах було описано та проана
лізовано проблему логічного всезнання для доксатичних
модальних логік та коротко оглянуто існуючі методи
вирішення цієї проблеми. Було пояснено чому жоден з
існуючих методів не може претендувати на остаточне
вирішення даної проблеми. Логічне всезнання постав
лено у центр даної дисертації і головна наукова новизна
роботи як і постульовано у вступі полягає у представ
ленні нового альтернативного способу вирішення даної
проблеми. Даний розділ і буде присвячено цьому способу.
Методи К. Коноліджа та Г. Левескі схожі в одній
деталі – вони розділяють формальну систему на два
регіони. До одного регіону у агента є доступ, до іншого
немає, або цей доступ ускладнений. Новий спосіб
теж пропонує розподілити формальну систему логіки
переконань на регіони, але не на два, а на більшу
кількість. Сама ця кількість і структура цих регіонів
буде визначатися критерієм складності міркування,
яке необхідне для того щоб прийти до конкретного
висновку.
Складність як критерій вже використовувалась у
інших логіках, наприклад у інтуїціоністських логіках та
виникнувших пізніше логіках доказів, обчислювальній
семантиці Кліні тощо [16]. У кожної теореми фор
мальної системи є параметр складності, а саме скільки
часових та обчислювальних ресурсів необхідно
докласти конкретному агенту для того щоб прийти
від початкових аксіом до даного твердження. Зазвичай
подібна складність використовується у роботах на тему
розв’язуваності (decidability) формальної системи, яка
рідко стосується поля філософської логіки. Але цей
критерій можна запозичити і належно модифікувавши
ввести у логіку переконань.
Чому реальний агент не може дістатися певних
висновків з аксіом формальної системи? Причини
можуть бути різні, але їх можна підсумувати, сказавши
що агенту складно дістатися до певних висновків тоді
як до інших – легше. Тобто формальний критерій
складності обчислень, який використовується в інших
логіка підходить і тут. Необхідно тільки модифікувати
його, для того, щоб відображати не тільки обчислю
вальний параметр, а психологічну складність мірку
вання. Звичайно, останнє являє собою нетривіальну
філософську і технічну проблему.
Чому звичайна обчислювальна складність не пов
ністю підходить для доксатичної логіки? Доксатична
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логіка досліджує те, як мислить реальний агент, а
для людини може бути простою задачею обчислити
формулу, яка буде складною для машини і навпаки.
Звичайно для людини і проста обчислювальна
складність все одно буде грати роль, але головний
механізм має полягати у іншому.
У своїх дослідженнях формальної здійсненності
(feasibility) К. Черняк показує [3, с. 47], що аналізувати
формальну систему з точки зору психологістичної
складності можливо. Зокрема, він вказує на те що ми
можемо побудувати більш складні аксіоми для того щоб
показати, яким чином людина приходить з легкістю до
відносно складних технічно висновків і не приходить
до зовсім простих для машинного обчислення. Він
теж розглядає доказ твердження у певній формальній
систему як пошук по складній множині впорядкованих
формул. Сама ідея заснована на тому, що формальну
систему можна зобразити в вигляді аналітичного дерева,
в якому коріння це найпростіші формули (аксіоми), а
гілки ростуть в голу в сторону більш складних формул,
які утворюються після застосування до простіших
правил виводу. Так, наприклад, побудовані багато
перших програм для автоматичного доведення теорем
та експертних систем [4]. Але ідея полягає не в тому,
щоб ввести додаткові аксіоми або якісь альтернативні
аксіоми тощо. Подібні побудови будуть наділяти
складніші формули певним параметром, а саме тим
наскільки складно дістатись до цих більш складних
формул від початкових. Серед подібних підходів,
які вводять пробабілізм в формальну систему можна
виділити підхід [14], який таким чином модифікував
перегляд переконань у динамічній доксатичній логіці.
Він вводив для кожного нового твердження яке потрап
ляє на епістемологічний вхід агента певне речення, яке
уточнювало, наскільки треба довіряти даному твер
дженню. А отже, пробабліістичні параметри вже знахо
дили своє застосування в формальній логіці переконань.
Отже, конкретно пропонується ввести в числення
виділені формули, які будуть впливати на формули, які
розташовані після них або до них в аналітичному дереві,
яке складає собою тіло формальної системи. Приведемо
приклад, який використовує К. Черняк у своїй книзі –
очевидно, що для агентів які будуть використовувати
наступну формулу, як аксіому, деякі складні формули
буде доводити набагато легше:
Х
G(Х)

F(X)
Х

Х)
У (F(X) → G(Y))

Ця формула дійсна в стандартній логіці предикатів
першого порядку, отже агент який знає базові нормальні
аксіоми та правила виводу має рано чи пізно до неї
дістатися. Але це буде не скоро і після доволі складних
обчислень. Крім того, ця формула зовсім неочевидна
з точки зору буденного здорового глузду, а значить
і людина підтвердить валідність цієї формули після
певних зусиль та відповідного тренування.
Отже, якщо прийняти цю формулу за аксіому,
певний клас тверджень, який знаходиться «близько»
до неї але «далеко» від початкових аксіом стане для
штучного агента легшим і доступнішим. Це означає,
що за допомогою подібних тверджень можна маркувати
всю формальну систему, розбити її на згадані регіони
відповідно до того наскільки складно буде до них
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дістатися. Адже формула може позначати не тільки те,
що до наступних має бути легше дістатися, а навпаки –
те що до них дістатись буде значно складніше. Треба
наголосити на тому, що подібні твердження не обов’яз
ково мають бути додатковими аксіомами, альтернатив
ними твердженнями. Це буквально виділені твердження
які маркують регіони формальної системи при певному
впорядкуванні всіх тверджень. Яким чином зробити так,
щоб складність відображала саме буденну складність
міркувань реального агента, а не машини? Дуже
просто – підбирати аксіоми. Будь–який достатньо підго
тований логік може відрізнити проблемну теорему,
яка складна саме для людини від теореми, яка складна
для машини. Якщо буде зроблена відповідна вибірка
проблемних аксіом структура регіонів, на яку буде
поділена формальна система буде відображати саме
людську складність, а не машинну, а отже проблема
логічного всезнання буде вирішена.
Спробуємо формально представити наші результати.
Отже, модель стандартної доксатичної логіки це
<W, R, I, Z>, де Z – це множина тверджень, W –
множина можливих світів, I – множина істиннісних
значень (істина чи хиба), а R – функція, яка кожному
твердженню, у кожному світі спів ставляє істиннісне
значення. Ми додаємо наступні елементи: <Q, M, F>.
Q – це множина виділених дійсних тверджень, подібних
до прикладу з праць К. Черняка, F – це шкала значень
складності міркувань, а M – функція, яка приписує
певне значення з F кожній множині з позначених Q.
Тобто, допустимо ми маємо певну формальну систему,
яка вже розкладена на дерево тверджень способом
описаним раніше. Аксіоми та перші найпростіші
теореми, утворені з них мають стандартну нульову
складність. Це означає, що до них може дістатися агент
з мінімальними когнітивними та часовими ресурсами.
Рухаючись далі по дереву теорем ми доходимо до
певної теореми, достатньо складної для того, щоб
програміст вибрав її як виділену і приписав їй певну
складність зі шкали, скажімо «1». Отже дана теорема
та множина теорем, які слідують за нею по дереву
складності, є такими, що до них дістанеться вже агент
у якого ресурси на рівень більші за мінімальні. Таким
чином, виділене твердження буде позначати собою
цілу множину складних тверджень, оскільки виділений
регіон буде розповсюджуватися аж до поки не буде
зустрінуте наступне виділене твердження з показником
складності «2». І так далі.
Від початку планувалося, що шкала буде мати
показник від «1» до «10». Виникає питання, чому
обрана саме така метрика. Відповіддю є те, що
основним критерієм була інтуїтивна зручність для
гіпотетичного програміста. Але сама по собі метрика не
є таким елементом, що не можна змінити. В залежності
від специфіки системи вона може бути змінена на
шкалу від 1 до 100, або від 1 до 1000 і так далі.
Оскільки в багатьох формальних системах ускладнення
теорем може продовжуватися до безкінечності, можна
встановити метрику, яка передбачає рух шкали в
безкінечність. В будь–якому випадку інша метрика на
шкалі буде просто іншим крайнім випадком основного
рішення, яке в загальних деталях представлено у
даній роботі. Шкала від одного до десяти інтуїтивно
зрозуміла та зручна, і оскільки планується, що виділені
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твердження буде підбирати програміст, вона була обрана
як хороший приклад конкретного застосування такого
інструменту.
Іншим можливим питанням до рішення є те, чому
виділені твердження має підбирати людина–програміст,
а не спеціально розроблений алгоритм, частина фор
мального рішення в системі. Це цікаве питання,
оскільки воно напряму пов’язано з філософською
основою доксатичної логіки та проблеми логічного
всезнання в ній. Теоретично та практично дуже важко
розробити формальний спосіб, за допомогою якого у
множину виділених тверджень потрапляли б твердження
за критерієм психологічної складності, а не суто обчис
лювальної складності.
Звичайно в такому випадку залишається інша
складна проблема адекватності такого критерію, яку
треба буде визначати в кожному випадку окремо.
Але треба зазначити, що як і у випадку з метрикою,
дане рішення було прийнято для того щоб показати
механізм доксатичної логіки в дії з мінімальними
обмеженнями. Адже певний формальний критерій все
таки можна винайти – хоча б підібравши певні базові
«психологічно» складні твердження та написавши
алгоритм який буде знаходити та ранжувати в ієрархію
всі схожі твердження. Такий алгоритм буде задовольняти
вимогу суто формального рішення, але чи буде він
більш ефективним за попереднє рішення? Не можна
підібрати механічну функцію, яка б переводила певну
множину формул у іншу множину не за формальними
правилами, а отже не можна підібрати функцію яка
б давала нам психологічно адекватні твердження. Бо
це є вже не суто технічна, а абсолютно філософська
проблема, проблема основ математики та логіки.
Висновок. Було представлено і детально проаналі
зовано нагальну проблему філософської логіки – проб
лему логічного всезнання. Було описано існуючі підходи
до її рішення, такі як підходи Коноліджа, Левескі та
Хінтікки, а також підходи в сфері штучного інтелекту.
Далі було показано, що кожен зі згаданих методів
має певні недоліки. Було представлено новий метод
вирішення цієї проблеми, заснований на ідеях та
методах інтуїціоністської логіки. Автор не стверджує,
що в нового методу нема недоліків, але він уникає
певних суттєвих проблем класичних методів. У будь–
якому випадку ідея може бути суттєво покращена через
адекватну критику та аналіз.
Дослідження буде мати практичні наслідки для
доксатичних та епістемічних логік, формальної епісте
мології, штучного інтелекту.
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Methods of solving the omnidoxasticity problem
Deals with the classic problem of the doxastic logic and formal epistemology.
The philsophical core of the problem is analysed together with its relation to different
formal systems and existing methods of solving the problem. The pluses and minuses
of them are presented. The thought is stated according to which this problem remains
actual and generally unsolved. The new method of solving is described which has
no minuses previously described and possesses some pluses. Method is founded
on ideas borrowed from the different logic – the intuitionistic logic. It introduces a
special scale into the calculus build on the calculation complexity criterion. The main
scientific value of the paper is introducing this new method of solving the classical
problem. The paper has consequences for formal epistemology, doxastic and epistemic
logics.
Keywords: logical omnidoxasticity, doxastic logic, epistemic logic, intuitionism,
calculation complexity.
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Світоглядні аспекти діалогу
як мовного і соціокультурного явища
Світоглядна і концептуальна особливість діалогу Сократа полягала в
розвитку особистісного, індивідуального мислення як чинника формування
філософської культури. Досягнення такої мети було можливим за
посередництва діалогу культур і діалогу внутрішнього мовлення. У сучасній
філософській думці діалог постає насамперед і в основному засобом досягнення
взаєморозуміння і фактором еволюціонування філософської культури. За
великим рахунком, сучасне знання набуває легітимних ознак лише в процесі
діалогу з різними концептуальними і смисловими системами координат.
Ключові слова: діалог, світогляд, соціокультурний вплив, причинно–
наслідкові зв’язки, генезис, логіка розвитку культурно–цивілізаційних процесів.

Науковою реальністю сьогодення є розуміння
особистості як «діалогічного Я»: в лінгвістиці з’явилась
діалогічна семантика, соціологія оперує діалогічною
структурою суспільства, набули популярності діалогічна
аксіологія, естетика, антропологія, педагогіка тощо.
Загалом у наш час діалог має статус ключового методу
і методології гуманітарних наук. Деякі з авторів навіть
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уживають термін «діалогіка», наполягаючи на концеп
туальному протистоянні діалогічного та діалектичного
методів.
У цьому контексті актуального і ключового значення
набуває дослідження функцій мови як засобу ведення
діалогу і світоглядних аспектів діалогу як мовного і
соціокультурного явища. Хоча про мову написано так
багато, «що утворилась висока піщана дюна, наметена
людською думкою» [1, с. 5], зауважений аспект містить
чимало концептуальних протиріч і суперечностей, які
потребують приведення до деякого спільного конвен
ційного знаменника.
Згадка М. Гайдеггера про мову як дім буття є
надзвичайно поширеною. Істотно менший індекс попу
ляризації притаманний продовженню цієї думки: мова –
не лише дім буття; а й його голос, позаяк «буття є тлом
для зображення внутрішнього життя людини, воно
вимагає бути представленим за посередництва поета
та художника. Митець покликаний озвучувати буття,
надавати йому артикуляційної рельєфності» [6, с. 126].
Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. У
М. Бубера, Г. Гадамера, Ж. Дерріди, Ф. Розенцвейга,
Ж. П. Сартра, Ю. Габермаса, М. Гайдеггера, К. Ясперса
філософський діалог перебуває у тісній взаємодії і коре
ляції із характером епохи і соціальними процесами. Як
фактор (реалія, інструмент) культурно–цивілізаційних
взаємин проблема діалогу розглядається С. Авєрін
цевим, М. Каганом та B. Стьопіним. Методологія
діалогу культур представлена в працях B. Біблера, в
яких діалогова філософія (діа–філософія чи діа–логіка)
визначає нові підходи та вимоги до філософії.
Мета статті. Необхідно поглибити і увиразнити
змістовні та інструментальні особливості й закономір
ності діалогу як засобу взаємодії різних концептуальних,
семантичних і аксіологічних систем координат.
Виразною характерною ознакою «доосьової» куль
тури не випадково вважається її хоровий статус: індиві
дуальні голоси зливалися воєдино, а хор – у свою
чергу – розчиняється в гомогенній, неструктурованій
і нерельєфній природі. Натомість «осьова» культура –
як переконливо проілюстрував К. Ясперс – була
монологічною: цей тип культури визначають солісти.
Новий «осьовий» період, котрий розпочався в епоху
Просвітництва, пов’язаний з ідеями комунікативної
взаємодії людей у процесі їх спільної діяльності. Нині
він усвідомлюється епохою глобальної діалогічної
відповідальності, готовності слухати і чути Іншого,
усвідомлюючи, що лише в такий спосіб ми можемо
по–справжньому зрозуміти себе, визначити свій статус–
кво у світі, з’ясувати своє покликання, долучитися до
всесвітньої смислової, аксіологічної, перспективістської
єдності.
Поліфонія віддзеркалює діалогічну природу істини.
Якщо в монологічних творах правом на істину володіє
виключно автор, то в поліфонічних статус автора зазнає
відчутних змін: він репрезентує лише одну з версій
істини, верифікація якої здійснюється на тлі інших істин
під час діалогічної зустрічі суб’єктів спілкування. Ще
одна істотна відмінність полягає в тому, що, на відміну
від завершальних акцентів монологу поліфонічний
діалог не ставить остаточної крапки в діалозі, позаяк
його точка зору не домінує, а лише включена в безмеж
ний творчий процес пошуку істини.
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Згідно з Ж. Лаканом, комунікативні параметри
є ключовими, семантично й інструментально визна
чальними в спілкуванні: «Навіть якщо мова «нічого не
повідомляє», вона так чи інакше віддзеркалює деякі
сутнісні ознаки спілкування» [4, с. 138].
Кожен діалог містить принаймні два аспекти:
1) необхідність семіотичної впорядкованості і структур
ної одноманітності засобів, застосовуваних у процесі
передавання інформації. Трансльований текст і отримана
на нього відповідь утворюють єдиний текст; при
цьому кожен з них є окремим текстом і навіть текстом
іншомовним, тому в трансльованому тексті мають
міститися «містки» – засоби переходу на іншу мову;
2) генерування нової інформації у процесі комунікації,
тобто утворення й використання нових смислових
структур та семіотичних маркерів. З огляду на цю
особливість діалог постає генератором нових ідей і
смислів.
Перспективним дослідницьким напрямом залишаєть
ся взаємодія і особливості застосування діалогічного
та діалектичного методів. Зокрема, якщо індивід
висловлює два судження (тезу та антитезу) і робить на
їх підставі деякий умовивід (синтезу), то він демонструє
діалектичний метод: якщо ж ці судження висловлені
різними суб’єктами, які відштовхуються від різних
підходів і приходять до спільного висновку, то йдеться
про діалог. Як влучно зауважив М. Бахтін, діалектика –
це абстрактний продукт діалогу.
Феномен слова реалізується в діалогічній активності
людини. Важко не погодитись із М. Бахтіним: «Будь–
який об’єкт знання (у тому числі людина) може бути
сприйнятий і пізнаний як річ. Але суб’єкт як такий не
може сприйматися й вивчатися як річ, адже як суб’єкт
він не може, залишаючись суб’єктом, стати мовчазним,
тобто пізнання його може бути лише діалогічним» [2,
с. 363]. При цьому повноцінне спілкування відбувається
на межі двох свідомостей, де народжується новий
смисл і слова всотують соціокультурний контекст,
підживлюючись голосами минулого і майбутнього.
М. Бахтін позначив процес спілкування метафорою
«дволикий Янус», наголошуючи, що спілкування
відбувається в обох напрямках – адресуючи комусь
висловлювання, ми водночас повинні бути готовими
відповідати на чиїсь аргументи і репліки. Крім
того, кожне висловлювання адресоване як у минуле,
так і в майбутнє. Воно є і реплікою, і проекцією, і
передбаченням майбутньої відповіді, вписується в
безмежний діалог точок зору, одного текста з іншого
текстами, однієї культури з іншими культурами, однієї
епохи з іншими епохами. Це докорінно змінює уявлення
про спілкування як процес трансляції або обміну
інформацією, який виражається метафорою «канал»,
котра формалізує ідею односпрямованого процесу,
передбачає течію в один бік, адже одночасного руху в
протилежний напрямках канал не передбачає.
Теорія діалогу М. Бахтіна є оригінальною філо
софією мови, яка вводить принцип відношення, діалогу
в аналіз тексту, мови і пізнання. Цей принцип повністю
витісняє принцип невизначеності, відновлюючи аристо
телівську гармонію трикутника: автор–текст–інтерпре
татор, але вже в новому оформленні. Для М. Бахтіна
гармонія полягає не в співвідношенні зовнішніх частин,
а у внутрішній єдності як результаті взаємодії цих
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частин. Сутність спілкування, діалогу зводиться до його
конститутивної ролі в пізнанні й самопізнанні: у діалозі
відбувається не обмін готовими сенсами, а залучення
до процесу спільного творення деякого конвенційно
прийнятного, узгодженого сенсу.
Діалогічна концепція мови, викладена М. Бахтіним
у «Марксизмі та філософії мови» є показовою з
позицій концептуальної опозиції між діалогістикою
та монологічною концепцією мови Ф. де Соссюра.
Ці дві моделі мови репрезентують мову антиномічно:
з одного боку, як статичну структуру, як «набір
інструментів», котрим володіє кожен суб’єкт мовлення
і яким він послуговується за певними правилами; з
іншого боку, як динамічний, інтерсуб’єктивний процес,
в якому відбувається паралельне, симетричне, взаємо
потенціююче становлення мови та суб’єктів мовлення.
На семіотичному рівні принципова різниця цих
підходів полягає у відповіді на питання про умови
появи мовних знаків: цей аспект концептуально
дражливий уже хоча б з огляду на ту обставину, що
розуміння знака як єдності форми та змісту однакове і
в М. Бахтіна, і у Ф. де Соссюра. На думку М. Бахтіна,
знаки не існують автономно, поза спільною соціальною
діяльністю людей. Вони виникають лише як частина
цієї діяльності, в межах якої вони використовуються для
заміщення чогось іншого, як посередники. М. Бахтін
рішуче відкидає концептуалістику мови як «абстрактної
системи знаків», його бачення знака і знаковості
категорично узгоджується із широким контекстом
соціальної практики. «Абстрактний об’єктивізм» мовної
системи Ф. де Соссюра для М. Бахтіна є безпред
метною ілюзією і фікцією – приблизно такою ж, як і
індивідуальний мовний акт.
Якщо для Ф. де Соссюра значення – це відношення
одного знака до інших знаків, то для М. Бахтіна
значення виникає лише в місці контакту знака з реаль
ністю, із соціальним контекстом. Значення повністю
визначається контекстом, сукупністю контекстуальних
особливостей, факторів, чинників. Іншими словами,
слово має стільки значень, скількома контекстами воно
володіє. При цьому множинність значень є конститу
тивною, імперативною, генеалогічною ознакою слова.
Значення діалогічне за своєю природою: воно
належить слову, що знаходиться між суб’єктами
спілкується, тобто здійснюється лише в процесі
активного розуміння. Слова відіграють важливу роль
в процесі міжособистісної, інтерактивної взаємодії,
в межах якої значення завжди супроводжується
оцінкою. По суті, апріорі значення нічого не означає,
а лише володіє потенцією, можливістю значення, яка
актуалізується (або не набуває актуального статусу)
апостеріорі – в процесі діалогічної взаємодії, комуні
кативного обміну.
Здавалося б, це приводить до ситуації, коли можлива
нескінченна безліч значень і ситуацій спілкування,
коли будь–який вираз може мати будь–яке значення.
Проте, можливість значення насправді несумісна з
релятивізмом та суб’єктивізмом. Діалогічна філософія
мови – це теорія значення як вживання. Можливість
значення виникає в результаті соціальної діяльності, а не
внаслідок суб’єктивізму і волюнтаризму [3, с. 62–63].
Загалом концептуальні розбіжності підходів до мови
Ф. де Соссюра та М. Бахтіна можна звести до двох
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ключових аспектів: 1) чим детерміноване значення
мовних знаків; 2) чи існують неопосередковані відно
сини між знаком та значенням. Якщо Ф. де Соссюр дає
відповіді на ці запитання на абстрактному, понятійному
рівні, завдяки чому об’єкт лінгвістики отримує чіткі
межі, то для М. Бахтіна відповіді знаходяться на
межі з реальною мовною практикою, з соціальним
контекстом мовної взаємодії суб’єктів спілкування.
Звідси – взаємопотенціюючий зв’язок у межах тріади
спілкування–пізнання–самопізнання, об’єднавча роль
діалогу, конститутивний статус контексту і практично
невичерпний творчий потенціал діалогічної моделі
мови.
Концепція М. Бахтіна належить до парадигми
цілісного тлумачення мови як соціального явища,
за допомогою якого людина пізнає світ і саму себе,
формує світогляд, творчо перетворює дійсність у
процесі діалогічного спілкування з Іншим. Діалогічний
принцип світоглядно протистоїть положенням теорії
Ф. де Соссюра, котра ґрунтується на концептуальних
засновках індоєвропейського мовознавства, яке впро
довж тривалого часу зосереджувало основні зусилля
на пошуках «єдиної протомови», тому принаймні
з тактичних міркувань ігнорувало мовну багато
манітність, мовні жанри та реальну буттєвість мови [5,
с. 78–79].
Втім, концептуальні наголоси М. Бахтіна та
Ф. де Соссюра не слід вважати несумісними – вони
можуть бути і взаємодоповнюваними. Принцип додат
ковості, введений Н. Бором, полягає в наступному: не
існує антагоністичних інтерпретаційних протиріч –
змалювання різних спостерігачів в абсолютній біль
шості випадків доповнюють один одного. Доволі
симптоматично, що ідею додатковості Н. Бор висунув
на прикладі багатоманітності мов світу. Повертаючись
до концептуальних розбіжностей між М. Бахтіним та
Ф. де Соссюром, можемо підсумувати: якщо дослі
дження спрямоване на граматику (скажімо, в контексті
порівняльно–історичної реконструкції), то її змалювання
має ґрунтуватися на принципах Соссюра; якщо ж об’єк
том дослідження є висловлювання, тексти і дискурси, то
більш адекватним, ефективним інструментом є діалогіч
ний принцип.
Висновки. Діалог постає формою існування мови,
пов’язаною з його соціальною природою і комуніка
тивною функцією. Можна констатувати, з одного
боку, діалогічну сутність спілкування, з іншого боку,
спілкування є генеалогічною основою, передумовою.
Кожен текст є зустріччю з іншим, тобто діалогом.
Діалог надає можливість синхронізуватися із культур
ними текстами, віддаленими один від одного в часі
й культурно–цивілізаційному форматі. Саме діалог
генерує смисловий конвенціоналізм, який вводить
співрозмовників у сферу квінтесенції обговорюваного
аспекту.
Будучи продуктом спілкування, текст вторинний
щодо діалогу. Діалог – це механізм генерування текстів,
ситуація спілкування, вписана в соціокультурний кон
текст, котра перетворює текст на дискурс. Діалогіч
ність – це наявність у структурі тексту різних
«голосів», контекстів, акцентів, форматів і стилів.
Крім цього, діалог є вирішальною передумовою
комунікативних процесів. Одна з основних особливостей
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людського буття полягає в тому, що неможливе
неопосередковане відношення ні між людиною та
світом, ні між однією людиною та іншою. Посередни
ком у таких взаєминах є якраз мова і діалог засобом
мови.
Діалогічні відносини у вигляді запитань та відпо
відей визначають основний зміст діалектики як методу
філософського дослідження. Філософська рефлексія
завжди прагне проникнути в сенс діалогічного відно
шення, на перетині якого знаходиться так званий
рефлексійний полюс – місце, яке потребує найвищого
рівня рефлексійних зусиль.
Загалом діалогічна макропарадигма не заміняє
і не витісняє монологічну, а доповнює, збагачує її
новим підходом – відносним. Якщо монологічне розу
міння істини статичне, прагне до абсолютизації, то
діалогічне – динамічне, оскільки враховує такі аспекти,
як історичність, соціокультурна специфіка, мовні,
інтерпретативні та інтенційні особливості.
Список використаних джерел
1. Батай Ж. Литература и зло (пер. с фр. Н. Бунтман и
Е. Домогацкой). – М.: МГУ, 1994. – 166 с.
2. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бах
тин. – М.: Искусство, 1979. – 424 с.
3. Бубер М. Я и Ты // Бубер М. Два образа веры. – М.:
Республика, 1995. – С.16–92.
4. Лакан Ж. Стадия зеркала как образующая функцию я,
какой она раскрывается в психоаналитическом опыте / Ж. Лакан;
[пер. с фр. В. Лапицкого] // Кабинет: Картины Мира. – СПб.:
Инапресс, 1998. – С.136–142.
5. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики / Редакция
Ш. Балли и А. Сеше; Пер. с франц. А. Сухотина. Под общ. ред.
М. Э. Рут. – Екатеринбург: Изд–во Урал. ун–та, 1999. – 432 с.
6. Heidegger M. Vorträge und Vorsätze. – Pfüllingen: Verlag
Günther Neske, 1999. – 296 s.

References
1. Bataj Zh. Literatura i zlo (per. s fr. N. Buntman i
E. Domogackoj). – M.: MGU, 1994. – 166 s.
2. Bahtin M. M. Jestetika slovesnogo tvorchestva / M. M. Bahtin. –
M.: Iskusstvo, 1979. – 424 s.
3. Buber M. Ja i Ty // Buber M. Dva obraza very. – M.:
Respublika, 1995. – S.16–92.
4. Lakan Zh. Stadija zerkala kak obrazujushhaja funkciju ja, kakoj
ona raskryvaetsja v psihoanaliticheskom opyte / Zh. Lakan; [per. s
fr. V. Lapickogo] // Kabinet: Kartiny Mira. – SPb.: Inapress, 1998. –
S.136–142.
5. Sossjur F. de. Kurs obshhej lingvistiki / Redakcija Sh. Balli i
A. Seshe; Per. s franc. A. Suhotina. Pod obshh. red. M. Je. Rut. –
Ekaterinburg: Izd–vo Ural. un–ta, 1999. – 432 s.
6. Heidegger M. Vorträge und Vorsätze. – Pfüllingen: Verlag
Günther Neske, 1999. – 296 s.
Pohasii L. P., graduate student of National pedagogical
Dragomanov University (Ukraine, Kyiv), lepan@ukr.net
Worldview aspects of dialogue as linguistic and social
and cultural phenomenon
The worldview and conceptual specific of Socrates’ dialogue was in the
development of personal, individual thinking as factor of the formation of
philosophic culture. Such achievement was possible via the dialogues of the cultures
and dialogue of internal speech. The modern philosophy presents a dialogue,
first of all and mainly, as a tool of understanding and factor of the evolution of
philosophic culture. Ultimately, the modern concepttakes legitimate characteristics
only during the dialogue with different conceptual and notional coordinate
systems.
Keywords: dialogue, worldview, social and cultural influence, casual relations,
genesis, logic of development of cultural and civilizational processes.
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Концептуалізація суб’єкта
та її антропологічні наслідки
Метою статті є дослідження основних археологічних позицій щодо
витоків концепту «суб’єкт» та аналіз антропологічних наслідків його
впровадження. Розуміння суб’єкта як, з одного боку, субстанціального сущого,
а, з іншого, – як юридично або політично підпорядковану одиницю, привело
до гіпертрофії та розмивання терміну, і, як наслідок, до усунення його із
філософського концептуального поля. Засобами дискурсивної аналітики
розглянуті основні стратегії концептуалізації суб’єкта, виявлений смисловий
горизонт, що уможливив як його появу, так і логіку його трансформації.
Показані умови можливості повернення суб’єкта у сучасний філософський
дискурс. Доведено, що у сучасних теоріях критики суб’єкта реалізовані
стратегії тілесності, колективного несвідомого та соціально–економічних
детермінант та обґрунтована доцільність формування нової онтології
суб’єкта, що знімає протилежність суб’єктивізму та антисуб’єктивізму.
Ключові слова: суб’єкт, предикат, об’єкт, філософія, онтологія,
антропологія.

Суб’єкт класичної філософії вважався основним
критерієм буттєвості, буття ж суб’єкта розглядалося
у якості справжнього. З часом, ідея суб’єкта почала
піддаватися критиці внаслідок того, що емпірична
реальність сьогодення породжувала різні відхилення
від ідеального образу суб’єкта. Якщо в класичній
традиції суб’єкту належали характеристики активності,
самодостатності. надання сенсу і це не піддавалося
сумніву, то потім суб’єкт розчиняється в полі соціально–
економічних детермінант, дискурсів, тілесності тощо.
Його внутрішній світ розуміється як обумовлений їх
існуванням. Відсутність власних характеристик суб’єкта
проводить до нав’язування їх ззовні, тоді як сам суб’єкт
стає точкою перетину різних дискурсивних впливів.
Саме тоді і постає питання доцільності вживання самого
поняття «суб’єкт».
Впровадження суб’єкта у філософський дискурс
імпліковано формуванням різних парадигм його роз
гляду. Відмова від субстанціальності, необхідність
подальшого прояснення поняття суб’єкта обумовлю
валася неадекватними спробами вирішення даної
проблеми попередніми філософсько–антропологічними
напрацюваннями. Зокрема, неприйнятною видається
безпосередність, адекватність, аподиктичність карте
зіанського cogito, зважаючи на те, що суб’єкт пізнає
себе не безпосередньо, а лише спираючись на знаки,
впроваджені в його пам’ять культурою. Така непро
зорість cogito по суті стосується усього інтенційного
життя суб’єкта. Сучасний суб’єкт описується як такий,
що втратив атрибути прозорості (підставу пізнання) і
суверенності (підставу нормативності). Тим не менш,
варто зауважити, що сучасні тенденції розвитку
філософії орієнтовані на розрив з ніцшеанськими моти
вами, насамперед, – ресентиментом, оскільки має сенс
відмова від визнання легітимності на підставі безсилля,
роздробленості і фрагментарності суб’єкта. Повна елімі
нація суб’єкта також видається недоцільною.
Логіка підозри, завдання суб’єктивації закликають
до певних відцентрових зусиль, до винесення за
межі. Сучасна філософія виходить з характеристики
суб’єкта як порожнього, причому така характеристика
не є просто метафорою, а строго необхідним описом
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суб’єкта як нормативної структури. Схожі ідеї часто
зустрічаються в історії філософії, наприклад, ідея
чистої свідомості в філософії І. Канта [8]. Ефект
порожнечі супроводжує метафізику суб’єктивності
через Е. Гусерля, М. Гайдеґґера, Ж. Лакана [4; 12; 9]
та інших аж до С. Жижека та А. Бадью [1; 7]. Тим не
менш, найбільш послідовний опис порожнечі суб’єкта
можна бачити в роботах Ґ. Фіхте і Ж.–П. Сартра [11; 10].
У філософії цих авторів максимально зближені операції
покладання, рефлексії як нормативного акта. Саме тому
їх концепції стають резервами для аргументів автора
при аналітиці суб’єкта. Із сучасних робіт затребуваною
у даному аспекті стала робота В. Декомба «Доповнення
до суб’єкта…» [5], у якій представлені як автентичні
думки філософа, так і посилання на фіхтевське
«Науконавчання» і сартрівське «Буття і ніщо». Природі
процесу суб’єктивації відповідає диференціальна кон
цепція суб’єкта, яка розглядає його єдність не в тотож
ності, але у відмінності.
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, яким присвячується означена стаття.
Зміни у розумінні концептуалізації суб’єкта суттєво
вплинули на трансформацію антропокультурних про
цесів. Конкретне філософське розуміння суб’єкта
мало відповідні проекції на різноманітні дискурси і
практики. Концепт суб’єкта, який був похідним від
антропоцентричного дискурсу та який розроблявся
представниками класичної філософії, дискредитував
себе різноманітними репресивними ефектами.
Переосмислення основних типів конституювання
суб’єкта стало помітною складовою подолання ідеоло
гічної заангажованості антропоцентричних та позити
вістських практик. Проте, ряд проблем залишаються
невирішеними, так, наприклад, не з’ясовано, на якій
основі будь–які акти активності приписуються одному, а
не декільком різним суб’єктам (одна людина може бути
різним суб’єктом говоріння або діяльності), до яких
антропологічних наслідків може привести домінування у
дискурсі той чи іншої концептуалізації суб’єкта.
Формулювання цілей статті (постановка завдання).
Метою поданої статті є аналіз основних археологічних
позицій щодо знаходження витоків концепту «суб’єкт»
та дослідження антропологічних наслідків його впро
вадження.
Значення поняття суб’єкт (sujet) у «Европейському
словнику філософій: Лексиконі неперекладностей» мож
на розділити на три групи в залежності від переважан
ня ідеї суб’єктності/предметності (subjectité, об’єднує
значення логічного суб’єкта («те, про що» вислов
люється предикат) і фізичного суб’єкта ((«те, в чому»
існують
акціденціі),
суб’єктивності
(subjectivité,
акцентується в протиставленні суб’єкта та об’єкта,
особливо при необхідності відділення сфери менталь
ного від сфери фізичного)) або підлеглості (sujétion,
assujettissment). Така полісемантичність привнесена
подвійною латинської етимологією: на основі іменника
середнього роду subjectum (який з часів схоластики
використовується поряд з suppositum як переклад аріс
тотелівського) і іменника чоловічого роду subjectus
[1, с. 159]. Впровадження концепту суб’єкта у філо
софський дискурс імпліковано формуванням двох окре
мих парадигм розгляду суб’єкта. У першому випадку
логіко–граматичне і онтологічне тлумачення терміна
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призводить до наданню суб’єкту статусу субстанціаль
ного сущого. В іншому випадку політико–юридична
конотація поняття робить акцент на систематичному
дослідженню суб’єкта як підпорядкованого.
Зрозуміло, що нас цікавить не юридичне, полі
тичне й богословське значення терміна, а його
логіко–граматичне і онтологічно–трансцендентальне
тлумачення. Для розуміння суб’єкта та логіки його
трансформації, необхідно звернутися до самих його
витоків, тобто до самого виникнення поняття «суб’єкт»
і до смислового обрію, який уможливив його появу.
Свій варіант виконання цього завдання запропонував
німецький філософ М. Гайдеггер. Мартіном Гайдеггером
ставиться проблема знаходження джерел панування
суб’єктивного, яке править усім новоєвропейським
людством і його світорозумінням. Він виходить із
того, що раніше «sub–jectum» означало «те, що лежить
в основі», і лише у Декарта саме людина, а не річ,
предмет, як у попередній філософській думці, постає як
справжній і єдиний суб’єкт [12, с. 127].
У Аристотеля суб’єкт тлумачиться не як свідомість,
а як підмет, логічний і граматичний суб’єкт. Суб’єкт
Аристотеля, відповідно до свого етимологічного змісту і
є тим, що лежить в основі, є тим, про що йдеться, без
будь–яких його ознак. Буття і мова у Аристотеля не
протиставляються: мова є вираженням самого буття, то
структура висловлювання (S–P) повністю відповідає
структурі самої реальності. Суб’єкт у концепції
Аристотеля близький за своїм змістом субстанції.
Таким чином, вихідне філософське значення поняття
суб’єкт, як воно сформувалося в античності, виникало з
суб’єкта «лінгвістичного», суб’єкта якоїсь дії або ознаки.
Граматичний суб’єкт набуває в аристотелівському
дискурсі яскраво вираженого метафізичного наповнення.
Тут, насамперед, показаний особливий онтологічний
зміст цього поняття. Те, про що йдеться, висловлює
в дискурсі те, що володіє вищим ступенем буття,
інакше кажучи, реальності. Суб’єкт, з точки зору
Аристотеля, більш реальний, ніж дія або ознака: перший
є засадничим для других, у даному випадку – суб’єкт є
субстанцією, дія ж або ознака – акциденцією. що має
потребу в субстанції і, отже, має менш буттєвий статус.
Ця аристотелівська думка буде наріжним каменем
розуміння суб’єкта у середньовічній філософії.
Отже, можна констатувати, що у докартезіанській
філософії домінував аристотелівський концепт суб’єкта.
Але філософія Нового часу ставить під сумнів таке
розуміння суб’єкта, оскільки саме він самостійно
здатний приймати рішення, ким бути, які якості та
характеристики мати. Чому відбувається радикальна
зміна змісту філософського поняття суб’єкта? Для
вирішення цієї проблеми варто виявити певні особли
вості цього процесу. Для нього характерна криза
середньовічної думки, пов’язана із поступовою секуля
ризацією культурної свідомості, і широке поширення
скептичних поглядів. Тотальна релятивізація філософсь
кого дискурсу, характерна для цього періоду, могла бути
подолана тільки шляхом такої ж тотальної перебудови
основ філософії та ідеології. Одну з ключових ролей в
цьому процес, як відомо, зіграв Р. Декарт, який здійснив
справжній переворот в сфері думки. Залишаючись у
межах класичного метафізичного дискурсу, Р. Декарт
розробив нове розуміння його заснування. Тепер як
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такої підстави виступив не Бог, а суб’єкт, який пізнає.
Чому ж Р. Декарт вибрав у якості метафізичної основи
саме суб’єкта, який пізнає, або cogito? Це питання,
на наш погляд, доцільно дослідив М. Гайдеггер, який
зазначив, що метафізичне запитування, витлумачене в
дусі ніцшеанського дискурсу, завжди виявляє залежність
від ціннісних установок тієї чи іншої епохи або
філософа. Р. Декарт, однак, зробив лише перший крок
у бік тієї трансформації суб’єкта, яка сталася в Новий
час. Для нього суб’єкт, хоча і став уже самосвідомістю
(cogito), все ще продовжував залишатися річчю, хоча
і річчю мислячої. Другий крок, істотний для долі
європейської метафізики, зробив Г. Лейбніц. Саме
він переклав акцент із сталості суб’єкта на його
активний, динамічний характер. Таке перетворення
стало можливим завдяки введенням волі (або бажання)
в саму структуру суб’єкта. Суб’єкт Лейбніца не тільки
мислить, але й прагне. Саме в його концепції тому
закладені підстави знаменитої ідеї інтенціональності.
Завдяки Р. Декарту і Г. Лейбніцу, ключовим для
розуміння філософського суб’єкта стає не ставлення
суб’єкт–предикат, а відношення суб’єкт–об’єкт. Суб’єкт
перестає бути річчю і стає духом, розумом, свідомістю,
тобто якимсь активним началом. Об’єкт ж виявляється
чимось вторинним і релятивним цього початку. Неважко
помітити, що саме за допомогою такої «деконструкції»
філософія Нового часу набуває яскраво виражену
антропоцентричну спрямованість. Саме тут бере початок
той гуманізм, який буде підданий жорсткій критиці в
XX столітті.
Філософська стратегія, що позначена як трансцен
дентальна парадигма, була неоднорідна відносно
питання про статус суб’єкта. Так, мислення Р. Декарта,
представлене як акт ґрунтовної ідентифікації «Я»,
визначало трансформацію емпіричного суб’єкта у про
цедурах рефлексії; когіто поставало буттєвим модусом
суб’єктивності. Перспектива зазначеної трансформації у
рамках новоєвропейської філософської парадигми забез
печувалася принципом тотожності мислення та буття.
Даний метафізичний субстанціалізм був спростований
І. Кантом, який довів, що трансцендентальний суб’єкт
є логічною формою, яка гарантує зв’язність свідомості.
Дійсно ж мислить в нас феноменальний суб’єкт. У
цілому трансцендентальна концептуалізація суб’єкта
залишала за межами раціональності усі форми інак
шості та не давала можливості бути суб’єктами людям із
психічними розладами, що супроводжувалося відповід
ною соціальною практикою, у тому числі й практикою
примусової ізоляції.
Проблема трансформації індивіда в суб’єкта Кантом
розглянута протягом проведення порівняльного аналізу
«Критики чистого розуму» і «Критики практичного
розуму». Гайдеґґер прагнув послідовно експлікувати
думку про радикальну конечність суб’єкта. Людина,
навіть як трансцендентальний суб’єкт, може пізнавати
світ тільки за допомогою своєї чуттєвості, проду
куючи уявлення про буття. У неї відсутні розумові
поняття, які б визначали конкретне існування поняття
об’єкта. Гайдеґґерівське розуміння можна трактувати
наступним чином: моральний закон є законом, тому
що пробуджує до себе повагу. Повага же дозволяє нам
застосовувати цей закон як основу для дії, тобто бути
суб’єктом.
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До того ж з’являється проблема: яким чином
суб’єкт може мислити себе самого, тобто ставити себе
предметом власного розгляду?
Відповідь на це питання можна знайти в іншого
представника німецької класичної філософії – І. Ґ. Фіхте.
Німецький класик вважав, що для того, аби пізнати
власну свідомість суб’єкт має трансформувати її в об’єкт
дослідження нової свідомості, й так до нескінченності.
Для І. Ґ. Фіхте суб’єкт – діяльна інстанція, а не
декартівська метафізична субстанція [11].
У Ґ. Геґеля суб’єкт є певною негативністю індивіда,
використанням його сутнісних сил у перетворенні
навколишнього світу у взаємодії з іншими учасниками
соціального буття. Результатом цього процесу має
стати зворотне відтворення, збирання себе в безпо
середнього соціального суб’єкта. В цьому і полягає
справжнє соціальне буття, яке являє собою щось
об’єктивно реальне лише завдяки розгортанню суб’єкта
і, потім, у відновленні єдності. Дякуючи опред
метненню форм діяльності, суб’єкт розглядає їх як
форми самих явищ и речей, безвідносно до самого
себе. Між тим ці опредметнені форми є необхідною
умовою існування суб’єкта, що зумовлює неминучість
їх освоєння ним. Соціальний суб’єкт існує виключно
в такому діалектичному русі. Суб’єкт має на увазі
наявність негативності в собі самому, яка розуміється
як реалізація себе в оточуючих соціальному та при
родному світах. Самопізнання духа відбувається шля
хом виявлення протиріч свідомості – протилежність
суб’єкта та об’єкта змінюється усвідомленням їх
соціальної природи [3].
Проблеми виникають при переході від класичної до
некласичної філософії. Так, якщо існує певна активність
та її направленість на певний об’єкт, наявність причини
може бути певним атрибутом. Виникає питання:
на підставі чого усі акти приписуються одному
суб’єкту, чи виходять усі ці акти від одного чи різних
суб’єктів. Існують некласичні побудови, у яких під
«Я» розуміється декілька суб’єктів, які по–різному
виявляють себе. Крім того, активність протікає у
деякому часі, але ж яким чином певна активність, яка
існувала раніше і теперішня, збираються у один суб’єкт,
чи змінюється суб’єкт з часом, чи він залишається
тим самим, незмінним. Отже, суб’єкти відрізняються
і феноменологічно, і в часі. Феноменологія починає
з вихідного розриву суб’єкта та світу. Вирішення цієї
проблеми відбувається шляхом знаходження Гуссерлем
кореляції буття світу і суб’єктивності, а подолання
розриву, який існує як кордон cogito та буття–у–
світі, здійснюється шляхом редукції до первинних
досвідів, в тому числі до досвідного змісту свідомості.
Тим не менш, із цієї концепції були експліковані
інтенції феноменологічного тлумачення суб’єкта,
які в гуссерлівській стратегії втілились у заборону
метафізичності
та
апріоризму.
Феноменологічна
суб’єктивность досліджена нами не у якості абстрактної
структури єдності свідомості або апріорної умови
пізнання, а як інтенціональна єдність переживань.
І. Дуденкова слушно зауважує, що сучасний
суб’єкт описується як такий, що втратив атрибути
прозорості (підставу пізнання) і суверенності (підставу
нормативності) [6, с. 335]. Тим не менш, варто
зауважити, що сучасні тенденції розвитку філософії
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орієнтовані на розрив з ніцшеанським мотивом
сучасної філософії – рессентіментом, оскільки має
сенс відмовлення від визнання легітимності на підставі
безсилля, роздробленості і фрагментарності суб’єкта.
Для Декомба говорити – значить бути персонально
залученим. Філософія першої особи полягає в тому,
щоб уточнити умови, в яких ставлення до себе,
покладається як вираз, тобто як відношення суб’єкта
до об’єкта [5, с. 58]. Проблемою тут може стати
перевизначення поняття відповідальності для суб’єкта
як агента, включеного в мовні соціальні практики.
Коли йдеться про звичку діяти, Декомб припускає, що
його міркування узгоджуються з етичною позицією
Аристотеля. Однак, згідно Декомбу, правила слід
розуміти скоріше у негативному сенсі, і це – доказ
непереборного тяжіння до деонтології. В Аристотеля
дія визнається не правильною або неправильною, а
досконалою чи недосконалою, діяти необхідно для того,
щоб бути здатним до доброчесності.
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок у даному напрямку. Отже, з
Нового часу до сучасності сформувалися три великі
епістемологічні підходи до дослідження суб’єкта: пер
ший підхід виходив із фундаментальності самосвідо
мості, Я–суб’єкта (інтроспекція, феноменологія); дру
гий підхід («модерністська епістемологія») виходив
із об’єктивних структур, які детермінують суб’єкта
(зауважимо, що у такому випадку, власне, про суб’єкта
як такого уже не йдеться); третій підхід зважав на
міжсуб’єктну реальність. Сучасні дискусії щодо
суб’єкта тривають. До них залучені як картезіанська,
так і аристотелівська модель суб’єкта. Показано, що,
у разі, якщо є необхідність в суб’єкті, зрозумілому як
суб’єкт предикації, якщо поняття суб’єкта приймається
в сенсі буття агентом, тоді у нас немає необхідності
використовувати поняття суб’єкта в сенсі ставлення до
себе, яке прийняте у філософії модерну.
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Conceptualization of the subject
and its anthropological consequences
The purpose of the article is to study the basic archaeological provisions
regarding the origins of the concept of «subject» and the analysis of the
anthropological consequences of its use. The author examines the main strategies
of the subject and reveals the semantic horizon, which led to the emergence of the
concept of «subject», as well as its further transformation. The logic of the appearance
of certain conceptualizations of the subject was restored to clarify the possibility
of finding a common basis, common points of contact in the understanding of the
subject of classical and post–non–classical philosophy. The main anthropological
consequences of its introduction, on what grounds and how it is possible to achieve
the return of the subject to philosophical and ideological discourse, are studied. It is
proved that in the modern theories of criticism of the subject the physical, collective
unconscious and socio – economic definitions are realized. The possibility of forming
a new ontology of the subject, which eliminates the opposition to subjectivity and
anti–subjectivity, is justified.
Keywords: subject, predicate, object, philosophy, ontology, anthropology,
consciousness.
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Багатоплановість блогу: єдність та розмаїття
функціональних характеристик
Аналізується специфіка блогів, зокрема на рівні їхнього перетворення у
один із способів освоєння людиною суспільної проблематики. Метою публікації
є аналіз тенденцій їх використання, виявлення їхніх особливостей, значення
та ролі у суспільстві. Існування блогів сьогодні висвітлює кілька смислових
напластувань: блог як мова, як діяльність (блогінг), як жанр, навіть як
символ дигітальної епохи. Тобто все те, що виявилося прокресленим у блозі з
його ступенями «еволюційного» розвитку: від звичайного онлайн–щоденника
з відображенням рефлексії автора щодо особистого життя до публічної
«промови» у мережі; власне текст і формат блогу як умова засвоєння
загальнолюдського досвіду; його існування як цифрової «проекції» часу, що
розгортається на тлі соціально–політичного контексту тощо.
Ключові слова: блог, блогер, саморепрезентація, самоідентифікація,
комунікація, мова, мережа.
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Створення, написання, причини ведення блогів
привертають увагу дослідників у сфері лінгвістики,
психології, соціології, політології, журналістики, не
тільки з позицій вивчення їх застосування, аналізу
природи і контенту блогів, їхньої комунікативної,
текстової, психологічної, змістовної своєрідності,
але й людини, яка веде блог, особливостей прояву
її «письмових» ментальних образів у ньому. Серед
останніх, релевантних для нашої розвідки, дослі
джень слід назвати роботи В. М. Гвоздєва [2],
І. Л. Гудінової [3], О. О. Землякової [5], Н. О. Іллюка [6],
О. Ю. Михайлової [8], С. Л. Шевченка [12].
Огляд стану дослідженості проблеми свідчить, з
одного боку, про закономірний і стійкий інтерес до
даного феномену; з іншого – про наявність дослід
ницьких прогалин в його вивченні, насамперед з позиції
соціально–філософського аналізу, що й зумовлює
актуальність його розгляду.
Мета статті – розглянути сутнісні особливості,
значення та роль блогів у сучасному суспільстві,
проаналізувати тенденції використання останніх.
Під блогами ми розуміємо розміщені на веб–
сайті (або його розділі) відкриті записи–пости різного
характеру, що характеризуються наявністю гіперпо
силань, можливістю коментування і регулярно попов
нюються новими у зворотному хронологічному порядку.
Для більш повної конкретизації положень і
висновків даної розвідки ми скористалися ресурсами як
української (http://blogosphere.com.ua/, http://blog.i.ua/,
https://blogs.online.ua/), так і зарубіжної англо– та
франкомовної блогосфери (http://www.canalblog.com/,
http://www.centerblog.net/blogs, http://www.jeffbullas.com/,
https://blog.flickr.net/en, http://unblog.fr/annuaire/), що не
тільки забезпечило тематичний огляд і панорамність
функціонування блогів, але й дало змогу концептуально
пов’язати їх в єдину картину вияву їхнього різноманіття.
Ґрунтуючись на існуючих напрацюваннях дослід
ників та специфіці його існування у мережі, можна
окреслити «межі» блогу як основи для його аналізу
як феномену, враховуючи різноманіття методичних
прийомів і засобів його дослідження, багатоплановість
контентного наповнення і винятковість його конвер
сійних можливостей. Сьогодні можемо стверджувати,
що блог «сформувався» у процесі власного становлення:
від простої вибірки посилань з закликом автора звернути
на них увагу до наявної сьогодні різноманітності
форматів (фото–, відео–, аудіо–, мобільні та мікроблоги);
від звичайного онлайн–щоденника з відображенням
рефлексії автора щодо власної особистості до публічної
«промови» у мережі, зокрема на рівні його перетворення
у один із способів освоєння людиною суспільної
проблематики.
Виходячи з реалій сьогодення, можна оцінити
ступінь значущості екзистенції блогу у мережі як
відображення органічного поєднання феномена життя
і часу буття людини, її переживань, соціокультурної
специфіки часу та мовно–комунікативних підстав
мислення і спілкування. Тобто у блогах виявляються
«закодованими» розгортання самої практики їх ведення
у мережі; авторський потенціал блогера, його творчий
замисел; «відлуння» мови, як служіння Слова його
автору; сама форма блогу як його продуктивний план,
який підтримує злиття «життя» реального і мережевого,
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віртуального. З цих міркувань блог – спосіб самого
процесу створювання і написання посту; репрезентації
особистості; візуально–тілесного досвіду, коли можна
висловлювати думки, послуговуючись клавіатурою,
інтерактивним екраном планшетного комп’ютера, або
смартфона; а також «світу» людини в умовах інтер
суб’єктивної обумовленості, яка не тільки творить, але
читає, коментує та інтерпретує блоги.
Блоги, з їх поліфонічним «багатоголоссям» яскраво
відображають різноманіття сучасного інформаційно–
насиченого світу. Сам процес ведення блогу, на думку
Ю. Є. Зайцевої, є міркуванням уголос, можливістю не
тільки подивитися на себе у минулому та сформувати
уявлення про себе у майбутньому, але й поглянути на
себе з боку [4, с. 107–108]. Дійсно, практика блогінгу
(від англ. blogging) як бажання звернутися до Іншого,
давати собі та іншим майже щоденний звіт, прагнучи
записати, а отже, прояснити сенс того, що відбувається
у особистому житті, житті країни, сьогодні стає одним з
різновидів регулярного або епізодичного заняття. Тому,
можна сказати, що блог виступає не тільки як засіб
конструювання образу Я, «переміщеного» у мережу,
але й як безпосередній процес самоконструювання, що
відбувається спонтанно, тобто передбачає діалектику
опосередкованого і безпосереднього, адже блогер
контактує не тільки з глобальною аудиторією, але й зі
своїм віртуальним, потенційно можливим, «емпіричним»
Я, з образом, який – поки що – не існує (або й не буде
існувати) у реальності, який відображає якусь проекцію
«можливої людини» (М. Мамардашвілі). Блог, у такому
випадку, можна розглядати як «механізм відбудовування
і зміцнення «Я» у віртуальному середовищі» [9, с. 27],
що дозволяє розгледіти основну проблему сучасної
людини, яка, переконана І. П. Кужелєва–Саган, для
того, щоб відчувати свою значимість і присутність у
реальному світі, потребує постійних комунікацій у
мережі [7, с. 274].
На наш погляд, за допомогою спілкування з Іншим,
блогер намагається знайти себе, виявити свій непов
торний, самобутній образ, стати собою, «зібрати» себе
з безлічі фрагментів. Він творить наративи особистого
характеру з можливістю інтерактивного втручання
у них, залишаючи місце для коментарів, бажаючи
не просто бути почутим, але й зрозуміти себе за
допомогою Іншого, знайти чи віднайти свою цілісність.
Така діалогічність є реалізацією інформативної та
екзистенціальної інтеракції між блогером і потенційною
аудиторією, через яку відбувається розуміння між Я та
Іншим, що ґрунтується на декодуванні текстів–постів, у
яких вони відкриті один одному не тільки як суб’єкти,
але й як унікальні особистості, що представлені
завдяки мові. Відповідно, з одного боку, відбувається
процес самоідентифікації людини з іншими людьми,
соціальними ролями, конкретною професійною діяль
ністю, адже автор блогу так чи інакше позиціонує
себе, як аматор чи професійний блогер, за допомогою
певної області інтересів і сфери своїх знань (спосіб
життя, розваги, екологія, політика, наука, бізнес – звідси
тематична різноманітність блогів). З іншого боку, Я є
результатом комунікації, що дозволяє людині емпірично
досліджувати саму себе, оскільки при написанні тексту
посту встановлюється «вербальний» контакт не тільки з
локально і темпорально віддаленим читачем, але перш
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за все з самим собою, з тим віртуальним індивідом, який
ще не існує у реальному житті.
Крім того, безпосередність «розмови» у блогах з
необмеженою аудиторією, з усіма відразу, із кожним
окремо, створює ілюзію, що немає ні відстані, ні часу. У
такій ситуації, блогер, намагаючись найбільш адекватно
відобразити свою позицію, зрозуміти не тільки себе,
але й співрозмовника, вільно висловлює свої думки,
при цьому змінюючи себе, розвиваючи індивідуальні
комунікативні здібності для максимально переконливого
впливу на аудиторію, піднімаючись, таким чином, на
новий «еволюційний» рівень саморозуміння.
Сказане дозволяє інтерпретувати сам людиновимір
ний аспект блогінгу як суперечливу єдність особис
тісного, буденного, унікального і універсального, коли
розповідання буття і його «проживання» стають одним
і тим же, інколи, навіть, взаємно заміщуючи один
одного. Між тим, одним з найбільших недоліків такої
комунікації є те, що у реальності блогерам часто немає
про що поговорити [1, с. 125], оскільки вони вже все
розповіли і прочитали раніше, у постах. Л. Міхєєва
вважає, що ведення блогу стимулює «розпухання»
уявного «Я» автора, стає перешкодою для справжнього
включення у символічні обміни та становлення
мовного суб’єкта [9, с. 29], адже досить часто у ці
відносини виявляється залучена вже не стільки реальна
людина, яка диверсифікує способи «реєстрації» свого
буття, скільки створений нею образ. Тобто, у логіці
викладеного, блог набуває ознак симулякру. Разом з тим,
антиномія блогів реалізується у поєднанні можливостей
створення суб’єктивного простору, виділенні власного Я,
персоніфікації цього середовища, яке розчиняє людину у
його нескінченному просторі, і функцій комунікативної
взаємодії, її інтеграції у блогосферне співтовариство.
Ведення блогу є засобом саморозкриття його автора,
який реалізується в постах і через пости, з унікальним
неповторним голосом, який «озвучує», «вербалізує»
основоположні питання людського буття, відтворює,
персоніфікує, інтерпретує «смисли», які він відкриває.
Його уявлення про мету і сенс буття, про дійсність,
способи впливу на неї, про місце людини у суспільстві
відображаються в записах–постах, читаність яких
залежить від його здатності знайти вірну і яскраву
форму втілення ідеї мови. Особливості світосприйняття,
фрагменти національної картини світу, своєрідність
мовної свідомості проступають через відібрані блогером
висловлювання, виявляючи нові інтерпретаційно–
смислові межі прояву Я. Отже написання, читання,
коментування блогів – це не тільки звернення до
людини, але й до мови в її антропоцентричній скла
довій. Можна сказати, що використання узуально–
стилістичних засобів, жаргонізмів, сленгу, ненорма
тивної лексики (що створює ефект живої діалогічної
мови), є специфічним функціонально–смисловим
віддзеркаленням особистості, яка, за допомогою
клавіатури, продукує різноманітність своїх «Я». Вони
зливаються у блозі, посилюючись подвійним прочи
танням – відтворенням, декодуванням блогу його
читачами. Тобто можливості як автора–блогера, через
особливості вживаної стилістики, форми і ступеня
кодування інформації, у тому числі на рівні рефлексії,
так і читача можуть істотно змінювати розуміння суті.
Блог не тільки здатний спровокувати рефлексію щодо
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обізнаності самого автора тексту, його суб’єктивності
у сприйнятті інформації, тенденційності її подання та
трактування (а інколи й навмисного її спотворення), але
й передавати процес відображення реального часу за
допомогою мови, процес переживання людиною свого
буття. Передаючи динаміку становлення і розвитку
авторської самосвідомості, блогінг дозволяє авторам
переосмислювати навколишню дійсність, формувати
культурний простір повсякденного світу. Крім того,
засвоєння пережитого, опис подій, історій, актуалізація
звичних, рутинних процесів та явищ, що зустрічаються
у соціальній повсякденності, погляд з іншої точки зору,
інколи зовсім несподіваної, дозволяють відкрити в ній
нові аспекти, формують оригінальне бачення, нове
знання у читачів таких блогів.
Поза тим, з метою залучення аудиторії, привернення
уваги до своїх блогів, автори вдаються до різних засобів,
насичуючи текст картинками, графічними символами
експресивізації, емотиконами, медіаконтентом, які не
тільки сприяють адекватній смисловій інтерпретації
інтенцій автора, але й набувають естетичного значення.
Можна стверджувати, що текст, зображення, графіка,
відео та аудіо, пов’язані в єдине ціле, розширюють
поняття блогу до певного семіотичного концепту,
який включає його візуальний образ у статичному і
динамічному виконанні. У порівнянні зі статичним
текстом блог рухливий, але, водночас, він і стійкий,
оскільки форма втілення – текст, що є його частиною, –
фіксує певну подію людського буття.
Простежується паралель між блогами і традицій
ними мемуарами, оскільки спогади, історичні, біогра
фічні факти та деталі, якими часто рясніють блоги,
дозволяють простежити авторське розуміння певного
проміжку часу, його спроби не тільки усвідомити ці
події, але й осягнути своє місце в них, співвіднести
рівень відповідності його соціально–значущих очікувань
з тими, що зреалізувалися у реальному житті. Крім того,
з одного боку, блоги фіксують інформацію про минуле,
виступаючи засобом концептуалізації історичного
досвіду (конкретної особистості, країни, суспільства,
як певний багаж досвіду, адже репрезентація/само
репрезентація невід’ємна, неподільна від того, що
репрезентується), хронікою життя суспільства певного
періоду, а, отже, є його відображенням, а, з іншого –
вони є частиною та, одночасно, «залишком» того часу,
коли вони з’явились.
Багатогранність
блогів
доповнюється
іншим
вектором їх застосування – освітня сфера. З огляду на
те, що дана проблематика порушувалася в попередніх
публікаціях [10; 11], ми не будемо на ній детально
зупинятися. Ми переконані в тому, що практика
ведення блогу (особливо мовою, що вивчається) слугує
розширенню дидактичного простору і часу, конст
руюванню комунікативного середовища; дозволяє
забезпечити суб’єктів освіти продуктивною мовною
практикою та створити пролонгований комунікативний
процес.
Сьогодні ведення блогу розглядається як спосіб
формування демократії за межами засобів масової
інформації [13], інструмент для висвітлення соціально
значущих фактів [2], комунікаційний інструмент
медіаосвіти [6], його політико–аксіологічний вимір [8] та
ін. Дійсно, соціальний резонанс окремих постів дозволяє
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допустити перехід блогу на інший, ідеологічний рівень,
навіть з можливим взаємозаміщенням складових таких
дефініцій, як «громадська думка», «громадянська
позиція», «суспільна свідомість» тощо. Адже блоги,
як текстові проекції сьогодення в мережі, характери
зуються значними онто–гносеологічними можливос
тями як на рівні коментаря до них (здатного
спровокувати дискусію, сприяючи зростанню інтересу,
активності та поінформованості читачів, формуванню
громадської свідомості, громадянської позиції), так і
виокремлення їх ідейної самості як елемента політич
ної участі, смислового ґрунту формування свідомості
суспільства, що виразно прослідковується на прикладі
блогів політичних діячів, журналістів, оглядачів. Це
нерідко призводить до переростання не тільки рамок
авторського задуму, але набуття блогом нового смис
лового статусу – ідеологічного «важеля», що адаптує
результати «письмової» діяльності блогера в мережі,
завдаючи, таким чином, прямого впливу на волю
індивідів, груп, мас.
Специфічність блогу, який передбачає свободу само
вираження, демократичність спілкування, можливість
зворотного зв’язку, виявилася надзвичайно затребуваною
й в бізнес–комунікації. Корпоративний блог є частиною
діяльності компанії, що забезпечує її самоідентифікацію,
позиціонування її, бренду, послуг у свідомості різнома
нітних адресатів [5, c. 6]. Як продукт комунікативної
взаємодії людей зі спільними професійно–ціннісними
установками, корпоративний блог виступає тією «приз
мою», через яку розглядається, оцінюється і вивчається
діяльність кожного її члена, ступінь його включення
у певну групу. Він містить прагматично релевантну
інформацію і переслідує певні цілі – просування
продукту, посилення споживчої філософії, яка досить
часто ґрунтується на нав’язаних патернах поведінки,
ціннісних установках тощо.
Таким чином, розширюючи з плином часу виявлення
імпліцитних та експліцитних мовних, психологічних,
культурних, структурних, семантичних та інших
параметрів, блог дозволяє вести мову не тільки про
мотиви його створення, написання, дискурсивні його
характеристики, особливості авторського «голосу»,
але й про візуалізацію інформації та знання на екрані
стаціонарного або планшетного комп’ютера, мобільного
телефону, смартфону, що, у кінцевому рахунку, зво
диться до єдиного концептуального цілого, чим і є блог.
Можна констатувати, що у сучасних умовах блог
знаменує значні трансформації у його використанні,
яке стає масовим; акумулює в собі комунікативні,
аудіально–візуальні, інформативні, розважальні харак
теристики прояву реальності. Він виступає як динаміч
ний авторський «проект», існування якого сьогодні
висвітлює кілька смислових напластувань: блог як мова,
як діяльність (блогінг), як жанр, навіть як символ
дигітальної епохи. Тобто все те, що виявилося
прокресленим у блозі з його ступенями формального
визрівання: комунікативний характер передавання інфор
мації, реалізація бажання автора самовиразитися; власне
текст і формат блогу як умова засвоєння загально
людського досвіду; його існування як цифрової
«проекції» часу, що розгортається на тлі соціально–
політичного контексту тощо. Надаючи неабияких мож
ливостей задоволення комунікативних, пізнавальних,
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естетичних потреб людини, блог допомагає їй освою
вати дійсність, відкриваючи у ній нові теми та відшу
куючи нестандартні способи їх «екранного» втілення.
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Blog diversity: unity and variety of its functional characteristics
The paper explores blogs specifics, in terms of their transformation into one of
the ways of comprehending social reality and reacting to it. The purpose of the article
is to analyze trends in blogs use, and to identify their peculiarities, value, and role in
contemporary society. Blog existence highlights several layers: blog as a language,
as an activity (blogging), as a genre, as a symbol of the digital age. Everything that
was revealed with its stages of «evolutionary» development: from the typical online
diary, which reflects author’s thoughts on personal life to the public «speech» in the
network; a text itself and its format as a condition for assimilation of the common
human experience; its existence as a digital «reflection» of time, unfolding on socio–
political background.
Keywords: blog, blogger, self–presentation, self–identification, communication,
language, network.
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Основні тенденції і перспективи сучасних
процесів глобальної інституалізації
Досліджуються процеси суспільних трансформацій та соціальної
інтеграції в сучасних розвинутих індустріальних системах, історичні
трансформації суспільств в умовах глобалізаційних змін.
Аналізуються світоглядні, економічні, політичні тенденції та перспективи
і форми їхнього подальшого розвитку. Досліджена специфіка стратегій
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постіндустріального суспільного розвитку і трансформацій інститутів влади в
умовах глобалізації в сучасних розвинених індустріальних системах.
Ключові слова: суспільна трансформація, індустріальне суспільство,
соціальні інститути, громадянська система, демократія.

Центральною та найбільш дискусійною проблемою
сучасної регулятивної системи є проблема місця і ролі
в ній держави, що традиційно асоціюється зі здатністю
чи нездатністю уряду країни розробляти і реалізовувати
незалежну національну економічну політику. І якщо до
останнього часу за масштабами і якістю регулятивного
впливу держава займала домінуюче становище, то в
сьогоднішніх умовах функціонування національних
економік усе виразнішою стає тенденція розмивання
економічного суверенітету держав, що зумовлюється
процесами глобалізації.
Інтернаціоналізація припускає існування світу,
що складається з національних держав, на основі
чого складаються чіткі геополітичні кордони, через
які може здійснюватися традиційна діяльність з інтер
націоналізації освіти (набір та переміщення студентів,
обмін викладачами, співпраця університетів, спільна
дослідницька робота). Інтернаціоналізація постає
як побудова взаємозв’язків між двома або більшою
кількістю країн, пов’язаних спільною метою, наприклад,
формуванням єдиного освітнього простору, що й
закріплено Болонською конвенцією, підписаною в липні
1999 року. А процес глобалізації загалом розглядається
як стандартизація, економічна інтеграція і крос–куль
турна проникність. Інтернаціоналізація характеризується
передусім високим рівнем мобільності студентів,
що підтверджено даними ЮНЕСКО, згідно з якими
за останні 25 років він зріс на 300%. Глобалізація ж
пов’язана насамперед із загостренням конкуренції між
традиційними вузами.
Інтеграція – це об’єднання діяльності організованих
співдружностей людей, суспільних і державних систем
в певних сферах, яке залежить від рішення цих людей,
тобто від їх волі і бажання. Таким чином, інтеграція – це
в першу чергу процес як економічний, так і політичний.
Люди можуть активно включатися в процеси інтеграції,
бути пасивними учасниками цих процесів або зовсім
відмовитися від них. В історичному аспекті різні форми
інтеграції спостерігалися досить давно, особливо в
політичній чи військово–політичній сфері.
У сфері економіки провідні компанії світу стають
транснаціональними. Вони змінюють правила конку
рентної боротьби, що приводить до подальшого їх
укрупнення за рахунок «поглинання» слабших компаній.
Відкриваються нові ринки, формуються нові альянси
або нові економічні архітектури чи мережі. Політична
практика та рівень соціально–політичного впливу набу
вають наднаціонального і транснаціонального масштабу.
У науці та освіті відбувається глобалізація дослід
ницької і навчальної діяльності за рахунок формування
нових дослідницьких мереж і систем дистанційного
навчання, які діють у світі незалежно від географічних
чи політичних кордонів. Сучасні телекомунікаційні
мережі дозволяють окремим ученим чи науковим
колективам ставати членами глобального дослідницького
простору у відповідній галузі знань, не залишаючи
при цьому свою країну, установу і домівку. В такий
спосіб вони отримують доступ до нових ідей, методів
чи приладів і приєднуються до глобального творчого
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процесу. Ці співдружності вчених отримали назву
«віртуальних лабораторій». Вони стають усе більш
організованими, а їхня діяльність більш ефективною і
значущою. Останнім часом набули великого значення
проекти з дистанційного навчання та наукові проекти,
в яких одночасно беруть участь тисячі дослідників із
десятків країн світу. Системи і моделі виховання також
глобалізуються, набуваючи не тільки всеохоплюючого
суспільного рівня, а й взаємного міжкультурного,
міждержавного і суспільно–світового значення для усіх
народів і соціумів планети за вагомістю свого впливу на
спільний розвиток.
Вважаємо за необхідне висвітлення та оцінювання
сучасних тенденцій у сфері міжнародної економічної
діяльності шляхом дослідження теоретичних основ
регулювання сучасної економіки, акцентування уваги на
взаємовідносинах держава–ринок, які еволюціонують,
поглибленого аналізу проявів глобалізації в сучасній сис
темі регулювання міжнародних економічних відносин.
Глобалізація є багаторівневим, багатовимірним, не
рівномірним, складним і суперечливим процесом, який
відіграє системо–утворювальну роль у формуванні
спільного загальнопланетарного господарства. Відомо,
що глобалізація не є завершеним процесом. На думку
багатьох дослідників, на сьогодні світове господарство
перебуває у своєрідній точці біфуркації [Див.: 1; 5; 9;
10], і його подальший розвиток пов’язаний з форму
ванням якісно нової гомеостатичної системи взаємо
залежних саморегульованих та динамічних процесів, що
відбуваються у планетарному масштабі.
Тенденцією розвитку сучасних регулятивних макро–
і мікросистем є їх інтернаціоналізація, якій прита
манна поетапність – початкова (кінець ХІХ – початок
ХХ ст.), транснаціонально–регіональна (1950–ті – кінець
1990–х рр.), глобальна (ХХ – початок ХХІ ст.), яким від
повідають локально–інтернаціональна, транснаціонально–
регіональна та глобальна регулятивні системи [15, s. 49].
За умов глобалізації інтернаціоналізація економіки
набуває нових рис:
– формується глобальне світове виробництво на
основі зародження наднаціональних відтворювальних
ядер, планетарного охоплення світової економіки впли
вом транснаціональних корпорацій і транснаціональних
банків, розвитку довгострокових виробничих зв’язків,
стратегічних альянсів, угод про співдружність, переходу
від фордистської моделі економічного розвитку, харак
терної для індустріального суспільства XX ст., до
постфордизму, заснованому на новітніх мережевих
зв’язках [14, s. 63];
– кардинально змінюється зміст світових госпо
дарських зв’язків: темпи зростання міжнародної тор
гівлі випереджають темпи збільшення виробництва, а
фінансові потоки перевищують трансакції, пов’язані
з експортом товарів і послуг;
– змінюються спрямованість і структура міжнарод
ної торгівлі, зростає товарообмін наукоємною, високо
технологічною продукцією між розвиненими країнами;
– якісно перетворюється фінансова сфера, змінюєть
ся її роль у світовій економіці на основі прогресуючого
зростання валютних, фондових, кредитних ринків тощо.
Продовжуючи обслуговувати економіку, транскордонні
фінансові потоки все більше виступають як самодостатні
та відірвані від реального відтворювального процесу;
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– підвищується роль і значення глобального капі
талу, який не може бути однозначно зарахований до
жодного національно–державного утворення; інтен
сифікуються його територіальна експансія та функціо
нальна диверсифікація, формуються віртуальні ринки
глобального капіталу, засновані на новітніх інформа
ційних і фінансових технологіях;
– посилюється орієнтація розвинутих економік на
розширення всіх сфер людської активності: здатність
генерувати нові знання, швидко їх застосовувати,
використовувати сучасні методи обробки інформації;
– інтенсифікується пошук світового центру управ
ління й інструментів регулювання глобальних світогос
подарських процесів [7, p. 99].
В умовах інтернаціоналізації роль держави у
традиційному її розумінні перестає бути визначальною
і вона втрачає автономну можливість ефективно регу
лювати не тільки міжнародну, а й внутрішню діяльність,
навіть використовуючи найсучасніші методи жорсткого
адміністрування. Намагання держав розширювати спектр
політичного, економічного, технологічного, фінансового,
товарного та трудового протекціонізму не компенсує їх
регулятивних втрат, посилюючи мотивацію до форму
вання багаторівневої системи регулювання міжнародної
економічної діяльності шляхом делегування державних
повноважень як на міжнародний та глобальний рівні,
так і на рівні регіональний та місцевий, що ускладнює
функціонально–регулятивну значущість держави.
Потенційне і реальне зниження ефективності націо
нальних регуляторних політик держави намагаються
компенсувати не тільки розширенням протекціонізму,
всезростаючою підтримкою національних фірм на між
народних ринках, а й налагодженням довгострокового
партнерства з іншими країнами та ТНК, регіональною
інтеграційною взаємодією, співробітництвом з міжна
родними організаціями. При цьому ідеологія новітньої
вільної конкуренції має подвійні стандарти, оскільки з
боку країн–лідерів деклароване прагнення до глобальної
лібералізації супроводжується цілеспрямованою політи
кою монополізації інформаційно–технологічного пріори
тету та найбільш прибуткових ринків [3, с. 54].
Економічна глобалізація, суперечлива за природою
і неоднозначна за наслідками, створює труднощі в
національно–державному регулюванні міжнародної еко
номічної діяльності, а через неї й у внутрішньоеконо
мічних процесах країн. Це виявляється по–різному
і неоднаковою мірою, але безпосередньо стосується
і високорозвинутих країн, і тих, що розвиваються в
ринково трансформованому середовищі. Зрозуміло, що
країни – світові лідери внаслідок вдалої багаторічної
експансії на міжнародних ринках реалізували глобальні
конкурентні переваги, а решта країн опинилися
практично на узбіччі сучасного економічного розвитку,
оскільки не могли вчасно адекватно реагувати на
виклики глобалізації, насамперед, науково–технологічні
та інформаційні, які на початку третього тисячоліття
обґрунтовано характеризуються як загальноцивілізаційні
[13, p. 6].
Тому постає питання про здатність держави в рин
ковому середовищі забезпечувати соціально–економічний
прогрес, який безпосередньо залежить від застосування
національними урядами відповідних цілеспрямованих
економічних політик, інтегруючих фінансово–бюджетний,
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грошово–кредитний, структурно–інвестиційний, науково–
технологічний, інноваційний, регіональний, соціальний та
зовнішньоекономічний компоненти [12, p. 36].
В умовах глобалізації функціонально–регулятивна
роль держави як інституту, який еволюціонує, суттєво
ускладнюється у процесі добровільного або приму
сового делегування повноважень, з одного боку, на
регіональний та місцевий рівні, а з іншого – на міжна
родно–інтеграційний [5, c. 40].
Це зумовлено, по–перше, об’єктивними структурно–
технологічними, геоекономічними і цивілізаційними
факторами розвитку, по–друге, закономірностями й особ
ливостями функціонування глобалізованих факторних і
товарних ринків; по–третє, недоліками сучасного етапу
глобалізації, такими як не–лінійність і нерівномірність
унаслідок інформаційно–технологічної та фінансово–еко
номічної асиметрії.
Також однією із суперечностей глобалізації стала
неспроможність держав регулювати економіку на націо
нальному рівні через відрив від світових господарських
процесів і стану міжнародної кон’юнктури, оскільки:
– суперництво країн за приплив іноземних інвес
тицій унеможливило використання таких традиційних
інструментів макроекономічного регулювання, як екс
портні субсидії, курс національної валюти, митні тарифи,
ставка рефінансування центрального банку тощо;
– зростання внутрішньофірмових трансакцій усклад
нило реалізацію економічної і податкової політики;
– послабився зв’язок глобального ринку, що зростає,
з географічною територією;
– мобільність капіталу зменшила ефективність
трудового законодавства, підірвала можливості реалізації
соціальних програм і цілей соціального добробуту;
– все більша частина національного багатства (інте
лектуальні ресурси, знання, науково–технічний потенціал)
почала функціонувати поза державним контролем тощо.
Вимоги глобалізації справляють особливо супереч
ливий вплив на трансформаційний потенціал перехідних
економічних систем, які функціонують за несприятливих
умов збільшення нестійкості світогосподарської системи
та прискореного входження до структур уже сформо
ваних економічних зв’язків [6, c. 68]. Пошуково–експе
риментальний характер економічних та інституційних
трансформацій цих країн доповнюється:
– випереджальною зовнішньоекономічною лібералі
зацією, яка здійснює переважно зовнішній, а не внут
рішній тиск на національних товаровиробників, усклад
нюючи можливості їх пристосування до конкурентного
середовища;
– прискореною лібералізацією валютно–фінансової
сфери, що формує передумови для переведення капіталу
з проблемного реального сектора в більш гнучкий сектор
валютних операцій, операцій з цінними паперами тощо;
– скороченням можливостей національних урядів
щодо регулювання торгівлі, конкурентних відносин,
реалізації податкової політики, досягнення цілей сус
пільного добробуту;
– підривом національної самодостатності економіч
ного розвитку, зростанням зовнішніх і внутрішніх ризи
ків трансформаційних економік, пов’язаних з їх перетво
ренням на меншовартісний придаток розвиненого світу;
– зростанням домінування ТНК та відпливом про
дуктивних ресурсів, що позбавляє національні економіки
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

важливих джерел саморозвитку, спричинює структурне
спрощення їх народногосподарських комплексів.
На думку відомого американського дослідника
І. Валлерстайна, сучасна світова економіка була і зали
шається капіталістичною світ–економікою: її основною
рушійною силою є нескінченне нагромадження
капіталу; її межі утворює поділ праці, який охопив
земну кулю, починаючи із середини XIX ст.; суверенні
держави виникли у рамках цих меж; вони об’єднані
в міждержавну систему; нагромадження капіталу
відбувається у межах частково вільного світового
ринку; різна потужність держав викликає нерівномірний
розподіл світового прибутку, забезпечуючи постійне
його переміщення від периферії до центру; капіталіс
тична світ–економіка має періодичні цикли розширення
і скорочення, зумовлені монополізацією економічного
життя [2, с. 121].
Сучасна система регулювання міжнародного еконо
мічного обміну діє протягом десятиліть за відпра
цьованими механізмами. Так, у міжнародній торгівлі
це – тарифні й нетарифні методи та інструменти –
ліцензії, квоти, антикомпенсаційні та антидемпінгові
податки; у міжнародному інвестуванні – обмежувальні
чи національні режими інвестиційної діяльності
та методи стимулювання іноземних інвесторів –
політико–правові, дипломатичні, фіскальні, фінансові,
організаційно–економічні; у валютно–фінансовій сфері –
валютний режим та курс, валютні обмеження, відсоткові
кредитні ставки, порогові значення зовнішнього
фінансування та заборгованості тощо; у міжнародній
трудовій міграції – еміграційні та іміграційні норми і
правила. Регулювання здійснюється на національному,
міжнародному (дво– і багатосторонньому), наднаціо
нальному (в межах інтеграційних міждержавних утво
рень) та глобальному рівнях.
З погляду регулятивної системи найважливіше
значення має процес глобалізації ринків – уніфікація
споживчих привілеїв і поширення у всесвітньому
масштабі глобальних брендів (товарні ринки), стандар
тизація на новітній інформаційній основі технологій
ведення міжнародного бізнесу (інвестиційно–фінансові
та валютні ринки); це суттєво впливає на дієвість
державних регулятивних функцій, з одного боку,
нівелюючи їх, а з іншого – активізуючи, оскільки
інші суб’єкти глобального бізнесу (транснаціональні
корпорації, регіональні економічні інтеграційні угрупо
вання, міжнародні організації) не здатні ефективно
регулювати глобальні торговельно–економічні процеси в
контексті реалізації національних інтересів [16, p. 129].
Під впливом переважно об’єктивних факторів
для більшості країн світу актуальною стає проблема
адаптації державно–регулятивних функцій до досягну
того рівня глобальної самоорганізації ринку та всеохоп
люючої інституалізації.
Транснаціоналізація, цей об’єктивно зумовлений
і найбільш динамічний процес у сучасному світогос
подарському розвитку, справляє прямий і опосеред
кований вплив на формування глобальної регулятивної
системи. Різнорівневі регулятивні проблеми були і
залишаються актуальними на всіх етапах створення і
функціонування ТНК як міжнародних внутрішньо
корпоративних ринків, де концентруються світові потоки
інновацій, товарів, послуг, інвестицій. До того ж ТНК,
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підтримувані власними урядами, здійснюють величезний
фінансово–політичний тиск на уряди країн–реципієнтів,
втягуючи їх у конфлікти як з іншими країнами, так і з
місцевим бізнесом та населенням, суспільством у цілому
[9, p. 43].
Економічне життя країн вимагає співвідношення
державного регулювання й ринкового саморегулювання.
При цьому недоліками ринку може бути конкурентна
та соціально–суспільна неспроможність, недосконалість
інформації, байдужість до прав наступних поколінь
на якісне довкілля і життя, а з іншого боку –
характерні проблеми державного втручання в ринкову
економіку, які мають як об’єктивну, так і суб’єктивну
природу – некомпетентність уряду, його залежність від
внутрішнього або зовнішнього деструктивного впливу,
що було характерним і для України [4, c. 31].
Загалом значення цілеспрямованої державної полі
тики сприяння ефективному національному розвитку
постійно зростає, що підтверджує економічна теорія і
світогосподарська практика більшості успішних країн
світу. Це зумовлено закономірностями функціонування
сучасного ринку, факторами структурно–технологічного,
геоекономічного і цивілізаційного порядку. Делегування
державних повноважень на регіональний (місцевий)
та міжнародний рівні передбачає гнучкість підходів
у використанні макроекономічних регуляторів для
компенсації дефектів сучасного ринку, підтримки рівно
ваги і динаміки національної економічної системи у висо
коконкурентному міжнародному середовищі [10, s. 13].
Необхідним компонентом національних стратегій
розвитку в умовах глобальної інституалізації є
оптимізація участі держав у роботі міжнародних
економічних організацій, серед яких все впливовішою
стає СОТ, яка формує правила міжнародного руху
товарів, послуг, пов’язаних з торгівлею інвестицій і
продуктів інтелектуальної власності майже і 50–ти країн
світу [11, с. 21]. При цьому в глобальній лібералізації
зацікавлені найбільш технологічно розвинуті країни,
які, підтримуючи конкурентність власного бізнесу,
ігнорують нагальні потреби соціально–економічного
розвитку менш розвинутих країн, стосовно яких
здійснюється глобальна експансія. Членство в СОТ для
більшості таких країн світу відкриває нові можливості
виходу на зарубіжні ринки, що у довгостроковому
плані має компенсувати можливі негативні впливи на
внутрішній ринок [8].
У системі регулювання зовнішньої торгівлі біль
шості країн світу важливу роль відіграє стимулювання
національних експортерів, склад і співвідношення
численних інструментів якого залежить від рівня їх
економічного розвитку та інтегрованості у світо–госпо
дарську систему, експортного потенціалу, міри і стилю
втручання держави в зовнішньоекономічну діяльність.
Глобалізація, яка поки що де–факто призводить до
послаблення внутрішнього і зовнішнього державного
суверенітету, викликає справедливі побоювання щодо
переходу контролю над національними економіками
до окремих більш сильних держав, ТНК, міжнародних
організацій де–юре, тому необхідні якісні зміни всієї
системи міжнародної економіки, де виникають системні
недоліки інерційного світогосподарського порядку
внаслідок відставання міжнародного регулювання від
глобальної ринкової практики, що провокує конфлікти
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загальноцивілізаційного плану. На зміну традиційній
інституціональній парадигмі, адекватній світовій еко
номіці як сукупності уособлених державами само
стійних і самодостатніх національних економік, має
прийти нова парадигма глобальної економіки шляхом
розширення і поглиблення процесу перерозподілу пов
новажень і функцій між державами та іншими інсти
тутами регулювання на основі субсидіарності із суб’єкт
ною концентрацією регулятивних функцій за критеріями
ефективності та добровільності.
Різнопланові глобалізаційні концепції розвитку
по–різному трактують об’єктивно еволюціонізуючу
роль держави – її зниження, збереження чи посилення.
Економічна глобалізація, що є на сьогодні нелінійним
і негомогенним, однак, багатокомпонентним і багато
аспектним процесом, залишає досить незначні, але
все складніші можливості національного регулювання,
особливо зовнішньоекономічними процесами. Тому
багатоваріантними є і національні стратегії розвитку
в глобальному середовищі. При цьому проблема
глобальної інституалізації полягає не у збереженні
традиційного статусу держави–регулятора, а в її здат
ності як організму, що еволюціонує, адекватно реагувати
на виклики глобалізації –інформаційно–технологічні,
економічні і, особливо, соціальні.
Глобалізація – це якісно нове явище на нинішньому
етапі розвитку людства. Воно пов’язане, з одного
боку, з колосальним накопиченням капіталу окремими
компаніями та країнами, що супроводжується перерос
танням цього капіталу в транснаціональний та його
домінуванням над економіками багатьох країн і їх
політичними можливостями. З іншого боку, створення
світовою матеріальною культурою деяких нових техно
логій, продуктів споживання і послуг, стає глобально
затребуваним. У світовому масштабі глобалізація
означає більше, ніж потоки грошей, технологій, товарів
і послуг. Це – зростаюча взаємозалежність населення
Землі, це процес, що об’єднує не лише економіку,
але і культуру, інформаційну сферу, технології та
управління. У такому розумінні глобалізація призводить
до нового цікавого явища, яке можна визначити
як віртуальне звуження світової цивілізації. Тобто
люди, які знаходяться в різних куточках планети,
але за рахунок комп’ютерних мереж, засобів зв’язку,
швидкісного транспорту не відчувають територіального
розмежування, а споживаючи ті ж самі продукти і
товари, користуючись одними й тими ж соціальними
цінностями, технологіями і послугами, набувають
подібних звичок та елементів культури в межах спільних
інститутів суспільства та громадянської практики.
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Етичний вимір
професійної діяльності адвоката
Робота присвячена дослідженню формування засад адвокатської етики, а
саме концептуалізації принципів та норм, функціонуванню професії юриста та
ставленню до неї та її принципів в суспільстві. Також значну частину роботи
присвячено суміжній проблематиці формування юриста як кваліфікованого
професіонала й моральної особистості водночас.
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.

У наш час, завдяки технічній могутності та ефек
тивності, людина виявляється здатною скоїти (через
неуважність, некомпетентність, безвідповідальність)
багато зла, внаслідок чого гинуть люди, матеріальні й
духовні цінності. Зростає диспропорція між скоєним
людиною і її здатністю нести моральну відповідальність.
Це стає однією з передумов виникнення морально–
професійних чи етичних кодексів широкого кола
сучасних професій.
Саме у професійній етиці формуються системи
конкретних норм і правил на основі загальнолюдської
моралі, оскільки необхідно розуміти, що сама діяльність
людей в усьому її різноманітті і специфічності не
може не накладати відбитку і на специфіку моральної
регуляції. У зв’язку з яскравою специфікою та
різноманіттям професійних етичних норм особливу
увагу привертає розгляд адвокатської професійної етики
та моральнісних засад правової діяльності.
Сьогодні порядок та стабільність у суспільстві
неможливі, принаймні, без двох складових – економічно
прийнятного стану громадян, особливо середнього
класу, і поваги до законів. За словами римського оратора
Цицерона, «Народ – це не будь–яке з’єднання людей,
зібраних разом яким би то не було чином, а об’єднання
багатьох людей, пов’язаних між собою згодою в
питаннях права і спільністю інтересів» [7, с. 12]. У
неправовому суспільстві, нехай навіть з процвітаючою
економікою, не можна говорити про стабільність і
порядок вже хоча б тому, що жоден індивід не зможе
жити з упевненістю в завтрашньому дні, оскільки при
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правовому свавіллі його можуть будь–якої хвилини
кинути до в’язниці, відібрати майно, позбавити
основних прав як людини і громадянина. У той же час,
правовий порядок, правове суспільство має на увазі не
лише наявність хороших і стабільних законів, не тільки
їх дотримання громадянами і представниками держави,
але і, в обов’язковому порядку, повагу населення до
людей, які уособлюють закон – суддів, прокурорів,
адвокатів, нотаріусів, співробітників органів внутрішніх
справ, митниці, податкової інспекції і т.д.
Найбільша кількість контактів пересічних громадян
із законом відбувається через адвокатів і, в меншій мірі,
нотаріусів. Природно, дії співробітників правоохоронних
органів (головне – міліції) також вельми прикметні,
проте лише тоді, коли їх поведінка стає протиправною.
Інша справа – адвокати. До них звертаються за
правовою допомогою, за правовим захистом. Негідна
або несумлінна поведінка адвокатів завжди стає
предметом обговорення між клієнтом і його друзями,
родичами, товаришами по службі. Виходить, що про
поганий вчинок адвоката завжди і з необхідністю
дізнається досить широке коло осіб. Підривається
престиж професії. Піклуючись про повагу до своєї
професії, адвокати захищають інтереси усієї правової
системи держави. Але для пересічних громадян престиж
адвокатської діяльності легко екстраполюється на
діяльність усіх «служителів Феміди», а цим, зокрема,
визначається і повага до закону взагалі. Таким чином, до
адвокатів слід пред’являти найвищі вимоги з точки зору
дотримання професійної етики та стандартів поведінки.
Коли ми говоримо про престиж адвокатської
професії, ми зовсім не маємо на увазі те, наскільки
високою має бути власна внутрішня думка адвоката
про його значущість і роль у суспільстві. Це, звісно,
важливо, але аж ніяк не є головним. Престиж професії
визначається не внутрішньою самооцінкою, а, навпаки, –
оцінкою оточуючих.
Треба при цьому розуміти, що для виникнення
етичних проблем в адвокатському співтоваристві є
свої досить об’єктивні причини. Дуже часто ми просто
маємо справу з абсолютно нормальним прагненням
будь–якого професіонала, чия діяльність заснована
на його індивідуальній праці, виділитися серед собі
подібних, стати більш помітним. Однак, конкуренція
між адвокатами не повинна відбуватися за Дарвінськими
законами боротьби за виживання, коли всі засоби є
допустимими. Така боротьба природна і вже через
це можлива, але повинна вона проходити в рамках
професійної етики.
Отже, що ж таке адвокатська етика? Який зміст
цього поняття? Ми вже зверталися до цього питання на
початку дипломної роботи, проте, варто дещо уточнити.
Отже, термін «етика» походить від грецького
ethos – звичай, моральний характер. Вперше він
був введений Аристотелем на позначення особливої
галузі дослідження – практичної філософії, бо вона
намагається відповісти на питання, що ми повинні
робити. Предметом регулювання загальної етики є
моральна поведінка людини взагалі, будь–якої професії,
за будь–яких обставин. Предметом же адвокатської
етики стає поведінка представника цієї професії, члена
відповідної корпорації, переважно, в обставинах, де
він діє саме як професіонал, або представляє свою
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професію чи сприймається оточуючими саме як
представник корпорації адвокатів.
При цьому важливо відразу сказати, що адвокат
як людина може дотримуватися будь–якого етичного
вчення, будь–яких етичних поглядів, проте, як для члена
корпорації для нього можлива тільки одна система
професійних цінностей, тільки один набір стандартів
професійної поведінки. Тому немає іншого шляху, аніж
зробити так, щоб люди, які представляють громадян
і юридичних осіб у судах, дотримувалися основних
засад представництва, зокрема питань конфлікту інте
ресів, поводження в суді, питань взаємодії з суспільст
вом, і підпадали під етичні правила. Етичність і компе
тентність – дві основні риси, які мають характеризувати
їх діяльність. Компетентність включає в себе академічні
знання і досвід, а етичність це дотримання усіх стан
дартів правил адвокатської етики [див. докладніше: 3].
Зрозуміло, коли ті чи інші аспекти діяльності
адвоката визначаються загально–правовими нормами,
зокрема, процесуальними кодексами, і мова вже йде не
про суто етичні настанови, але й про дотримання вимог
закону, що, до речі, для адвоката вже саме по собі є
однією з етичних норм існування.
Таким чином, можна сформулювати наступне
загальне правило: предметом адвокатської етики є пра
вила належної поведінки членів адвокатської асоціації в
тих випадках, коли правові норми не встановлюють для
адвокатів конкретних правил поведінки.
Слід також врахувати, що великою помилкою
було б вважати, що формування системи етичних
норм професійної поведінки адвоката (які безумовно
обмежують свободу дій адвоката), в тій чи іншій
мірі зможе перешкодити виконанню адвокатом його
професійних обов’язків. Для того, щоб уникнути такої
помилки досить згадати, що «професійні обов’язки
адвоката» – це не тільки те, що треба робити, але й те,
як це можна робити [див. докладніше: 1].
Світовій практиці вже давно відомі етичні кодекси
адвокатів – кодекси, що представляють собою звід
етичних правил професійної поведінки адвокатів. Пер
шим таким фаховим стандартом вважається профе
сійний кодекс, прийнятий Американською Правовою
Асоціацією (АПА) у 1908 році під назвою «Канони
професійної Етики» (Canons of Professional Ethics).
Положення «Канонів» стали деонтологічними стандар
тами (нормативами культури юриста), що забезпечували,
з одного боку, цілісність професії, а з іншого – довіру
до юридичної професії з боку суспільства [див.
докладніше: 2]. Ці правила професійної етики містили
70 параграфів, які давали досить повний перелік таких
питань, як взаємини з судом і колегами, сумлінне
ставлення до обов’язків, чесності і відвертості, помір
ність в питаннях призначення гонорару.
Проте, варто погодитися, що загальні міркування не
дадуть нам відповіді на практичні повсякденні питання
адвокатського буття. Основоположні етичні принципи
не зможуть регламентувати поведінку адвоката в
кожній окремо взятій ситуації. Але, з одного боку, вони
послужать йому «дороговказною зіркою», системою
орієнтирів при вирішенні того чи іншого конкретного
поведінкового питання, а, з іншого боку, стають
тією нормативною базою, на якій буде будуватися
дисциплінарна практика колегій адвокатів, наповнюючи
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Кодекс адвокатської етики практичним змістом. Для
українських правознавців, не звиклих до прецедентів у
системі права, такий підхід може здатися неприродним,
чужим «за духом». Однак не варто забувати, що саме
так були побудовані і потім розвинуті до певного рівня
досконалості американський та канадський етичні
кодекси. Французи ж, як і ми, які є послідовниками
кодифікованого континентального права, тим не менш,
в значній мірі пішли тим же шляхом. То чи варто
українцям винаходити велосипед?
Слово advocatus виникло від латинського advocatio –
звернення за допомогою, судовий захист. Звідси відразу
стає зрозумілим, що основне завдання адвоката завжди
полягало і буде полягати в тому, щоб допомагати своїм
умінням, знаннями і досвідом тому, хто звернувся
до нього за допомогою. Отже, формулюючи основні
поняття і принципи професійної етики адвокатів, не
можна відступити від простого і очевидного правила –
адвокат повинен бути максимально корисним для
свого клієнта за певних умов. Саме ці умови і є
тією проблемою, у зв’язку з якою перевіряється
правильність розуміння адвокатом публічного характеру
своєї професії, дотримання корпоративних інтересів,
його статус як громадянина і суб’єкта правового
регулювання та багато–багато іншого. Нікому не дано
порахувати скільки списів було зламано найвідомішими
юристами всіх часів і народів навколо цієї проблеми. І
буде елементарним спрощенням думати, що причина
суперечок криється в тій чи іншій державній ідеології.
Отже, адвокат, безумовно, перш за все, керується
інтересами свого клієнта. Однак існує й безліч
обмежень на цьому терені, які зобов’язують адвоката
дотримуватися певних рамок поведінки. Наприклад,
якщо клієнт хоче, щоб адвокат від його імені передав
судді хабар; проніс у слідчий ізолятор наркотик для
підзахисного; викликав для допиту в суд лжесвідка, то
будь–кому зрозуміло, що дії адвоката у разі згоди будуть
протизаконними і вже лише тому неприпустимими.
Але вони будуть не тільки протизаконними, але й
неетичними по відношенню до правосуддя.
Наведемо ще один приклад. Клієнт може забажати,
щоб адвокат виставив відповідача в суді нерозумним
і аморальним, висміяв би його, принизив. Чи може
адвокат погодитися з подібним «побажанням»? Прямої
заборони в законі ми не знайдемо. Відповідь, тим не
менш, досить очевидна – ні, не має права. Адвокат
не може і не повинен принижувати людську гідність
кого б то не було. Адвокат завжди зобов’язаний
шанобливо ставитися до колег. Адвокат не має права
використовувати судову трибуну для образи (нехай
навіть не в кримінально–правовому сенсі цього
терміна) честі і гідності будь–якої особи. Адвокат
повинен шанобливо ставитися до судді, не допус
каючи в його присутності лайок, взаємних емоційних
випадів.
Але чому це саме так, а не інакше? Закон же не
забороняє! Відповідь на питання «чому не має права?»
також слід шукати у сфері етичних професійних норм.
Отже, приступаючи безпосередньо до формулювання
основних понять адвокатської етики, хочеться, насам
перед, зазначити наступне. Вже ці, наведені вище
приклади переконують у тому, чому слід визнати без
глуздою спробу побудувати етичний кодекс адвокатсь
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кої діяльності за принципами особливої частини.
Скільки схожих ситуацій, аналогічних тим, що були
згадані, доведеться описати в кодексі? – Десятки,
сотні, тисячі? І все одно залишаться моменти, які
дозволяють обійти конкретні заборони і виконати
«бажання» клієнта. А якщо так, то і клієнт вважатиме,
що він має право вимагати від адвоката те, що не
заборонено адвокатським етичним кодексом. І, до
речі, буде по–своєму правий. Подібний список апріорі
потрібно визнати неповним. Проте, варто було б
записати до кодексу адвокатської етики принципи
поведінки адвоката в суді, принципові засади його
відносин з колегами, з третіми особами в процесі. У
адвоката з’являється можливість самостійно оцінювати
співвідносність «побажань» клієнта з дозволеною
йому – адвокату – поведінкою. Отже, інтереси клієнта
понад усе, але не замість усього.
Варто також зазначити, що великою помилкою
було б вважати, що формування системи етичних норм
професійної поведінки адвоката (котрі, безумовно,
обмежують свободу дій представника права), в тому чи
іншому аспекті здатне заважати адвокатові виконувати
свої професійні обов’язки. Для того, аби уникнути такої
думки достатньо згадати, що «професійні обов’язки
адвоката» – це не лише те, що необхідно робити, але й
те, як це дозволено робити.
Адвокатська професійна етика є складовою части
ною загального комплексу професійних етик, проте саме
адвокатська етика є однією із небагатьох професійних
етик, що є регламентованою та внормованою на
законодавчому рівні. В Україні адвокатська діяльність
нормується Конституцією України, окремими професій
ними актами як на державному, так і на внутрішньо–
корпораційному рівні. У відповідності до цього, можна
також сказати, що етичні засади адвокатської діяльності,
не дивлячись на свою регламентованість, мають і
фактор суб’єктивності. Однак можна виділити й такі
загально важливі принципи адвокатської діяльності, як
чесність, справедливість, компетентність і сумлінність.
Адвокат, використовуючи свій досвід, професійні
навички і знання, може скласти обґрунтовану точку
зору про те, як працюють закони, в тому числі про
ефективність існуючих засобів судового захисту, сис
теми покарань, дозволених суперечок і кримінальних
справ.
Адвокат також може виступати захисником інтересів
різних соціальних груп, що мають на меті внести
зміни до чинного законодавства, політики управління
або привернути увагу громадськості до якого–небудь
питання. Представляється також, що в цих випадках
адвокат має право коментувати хід розгляду справи.
Адвокат повинен уникати таких тверджень або
пропозицій з приводу зміни судової системи, які можуть
призвести до дискредитації як самого адвоката, так
і всієї юридичної професії та системи правосуддя в
очах суспільства. У зв’язку з цим особливе значення
в правовій державі займає право особистості на
отримання саме кваліфікованої юридичної допомоги.
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Ethical dimension of lawyer professional activity
The paper is devoted to the study of the formation of advocacy ethics principles,
namely the conceptualization of principles and norms, the functioning of the legal
profession and its attitude and principles in the society. The most part of the work is
devoted to the related issues of a lawyer as a skilled professional and moral person
at the same time.
The article analyzes the provisions of the main documents regulating the
duties of the lawyer, the conditions of his activity, the ethical principles that certify
his compliance with the profession, etc. An attempt has been made to actualize
the application of the European experience of advocacy ethics as the basis for the
formation of Ukrainian society as ethically conscious
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Роль концепту «прагматичної віри»
у сучасних комунікативних теоріях
Розглянуто ключові принципи тлумачення прагматичної віри у класичній
прагматичній філософії, у вченні І. Канта та у сучасних комунікативних
практиках: трансцендентально–прагматичній (Ю. Хабермас), аналітичній
(Г.–Й. Глок), деконструктивній (Р. Рорті). Проаналізовано розмаїття розуміння
прагматичної віри у засновників прагматизму – Ч. Пірса, У. Джеймса, Дж. Дьюї.
Показано взаємозв’язок віри та релігії в контексті культурно–історичних умов
та зміни акцентів філософських течій. Виявлено, що концепт «прагматичної
віри» має не вирішальну, але виключну роль в усіх зазначених напрямках дискурсу.
Означено, що концепт «прагматичної віри» у тих чи інших варіаціях є основою
або інструментом для реалізації ключових епістемологічних, методологічних,
аксіологічних цілей. Оскільки комунікативні практики реалізують ключові
мотиви людини та суспільства, роль прагматичної віри постає важливим
перспективним елементом їх дослідження. Розуміння місця та значимості
даного концепту дасть змогу зрозуміти комунікативні практики для досягнення
цілей дискурсу.
Ключові слова: прагматична віра, прагматизм, пізнання, релігія.

Характерною рисою західної цивілізації кінця
XIX сторіччя, зокрема Америки, є зменшення ролі норм
і стереотипів, успадкованих традицією від пращурів
чи внаслідок ідеологічного (політичного, релігійного)
тиску. Поле можливостей та перспектив, які відкрились
перед людиною внаслідок відходу від традиції, мало за
логічний наслідок і право на визначення свого місця у
суспільстві, свої[ цілей і способів їх досягнення, не
втративши відповідальність за наслідки свого вибору.
Чарльз Пірс був типовим представником описаного
часу. Релігійні ідеали все ще мали значний вплив
на його світогляд. Не можна стверджувати, що Пірс
відштовхувався не від поняття Бога, а від поняття
досвіду, що вказує на зміщення пріоритетів у західній
філософії кінця XIX ст. Незважаючи на те, що досвіду
відпочатково може бути властиво багато, в тому числі
і безпосереднє бачення Абсолюту, його центром все
одно лишається людина. Бог або Абсолют при цьому
виявляється прирівняним за своїм онтологічної статусом
до всіх інших об’єктів досвіду. Таким чином, саме
людина стає у Пірса онтологічним центром світобудови.
Антропологія і теорія пізнання – утворюють концеп
туальне ядро, що служить основою і джерелом методо
логії вирішення усіх інших філософських проблем.
Найважливішою рисою Пірсової теорії є визнання
нерозривного зв’язку між раціональним знанням і
розумною ціллю. Пірс наводить за висхідну самооче
видну тезу: міркування є хорошим тоді, коли воно є
таким, що дозволяє зробити правильні умовиводи на
основі правильних передумов – в іншому випадку воно
нічого не варте. Наші вірування управляють нашими
бажаннями та керують нашими діями. Логічне мислення
має служити людині як керівництво до дії. Сумнів –
«це єдиний двигун, який примушує нас боротись за
здобуття вірування» [8, с. 131–132]. Для людини стан
сумніву є незадовільним – вона прагне позбутися його
досягненням віри.
Реальність тлумачиться Пірсом як об’єкт остаточної
загальної думки або вірування – те, у що будуть вірити
все дослідники. Реальність як об’єкт істинної думки, на
основі принципу безперервності, перетвориться саме
на цю думку або в ідею про реальність. Таким чином,
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у Пірса вірування в реальність світу перетворюється в
основну умову не лише осягнення нами цього світу, але
і його існування.
Специфіка розуміння досвіду Пірсом полягає в
тому, що досвід ніяк не структурований. Тому пізнання
завжди істотно залежить від віри, від впевненості
людини в тому, що реальність, створена ним для
себе, є істинною та адекватно відображає дійсну
реальність. Ця ідея належить ще Кантові з його
концепцією прагматичної віри: віра лише доповнює
нестачу знання за необхідності негайно прийняти
практичне рішення. Тобто віра має компенсаторну роль і
виявляється випадковою, оскільки ця роль могла би бути
непотрібною в інших умовах (достатності знання про
ситуацію). Однак у Пірса віра – стає базисом будь–якого
пізнання.
Цікавою є інтерпретація віри в контексті релігії в
Уільяма Джеймса: вона постає такою, що пов’язана з
особливістю містичного досвіду або емоційно–вольової
сфери [3]. Релігійність при цьому розглядається із
психологічною структурою: релігійні переживання
та індивідуальний емпіричний досвід індивіда тісно
пов’язані із психологічною складовою. Релігійний
феномен – це досвід особистості та – що важливо –
відчуття дії. Релігія виникає на ґрунті емоційно–вольової
сфери. Влада над власною емоційно–вольовою сферою,
на думку Джеймса, має в основі релігійний досвід і
почуття релігійності. Межу між цими двома поняттями
провести вкрай складно – адже релігійні почуття за
змістом та структурою не відрізняються від звичайних
почуттів.
Джеймс розробив компонент релігійного досвіду
людини. На його думку, він притаманний кожному,
не залежно від світогляду. Цікавою є і його точка зору
на питання співвідношення наукового та релігійного
світогляду. Вчений піддає критиці позицію науковців, які
намагається протиставити релігійне знання або досвід
і показати більш значиму актуальність наукового. Для
релігієзнавця, релігія є специфічним досвідом, який
не веде боротьбу із наукою і не постає історичним
пережитком минулого. Релігія як жодне інше явище
суспільного буття надає впевненості у захисті свого бога
або божества, віри у власні сили.
Джон Дьюї став найвпливовішим філософом США
і мав значний вплив американську науку. Він мав
особливий, специфічний національний дух американсь
кого прагматизму та індивідуалізму. «Прагматичність»
положень Дьюї була не раз піддана критиці з боку
позиції такої віри, яка не визнає іншої і не є тотожною
до певності. У своїх ідеях він взяв за основу не
прагматичне вчення, а деякий власний міф прагматизму
на базі наукового обґрунтування цього міфу. Дьюї
створив свою систему, включивши в неї елемент
інтуїції уже на рівні фундаменту. На думку Дьюї, немає
божества, яке б дало інструкцію з чітким викладом
правильної системи координат вірної теорії. Тому
варто почати з виявлення можливість різних теорій –
еклектично зібравши «вершки» з кожної з них з огляду
на свою мету [4].
В інтуїтивізмі Дьюї швидко впадає в очі національна
риса американського філософствування – «філософія
дії». Джеймс привніс соціально–моральний контекст
дії – дію соціального індивіда, який орієнтується і –
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важливий елемент – виживає в суспільстві завдяки
наявній у нього моральної установки–віри. Саме ця
інтерпретація прагматичної віри, на мою думку, є
квінтесенцією проникнення ідеї прагматизму на Євро
пейський континент не лише у якості транцендентальної
прагматики, але як якісно новий синтез ідей
філософії у сучасності. Зокрема, це репрезентовано у
неопрагматизмі та течіях, які утворили внаслідок впливу
прагматизму на існуючі філософії.
В рамках аналізу впливу ідей прагматизму на
сучасну філософію у соціальному зрізі, зрозумілішою
стає проблематика віри у сучасних комунікативних
теоріях. Віра відіграє особливу роль у трансценден
тальній прагматиці. Мова про Ю. Габермаса та його
ідеальну комунікативну спільноту. Глибше тему віри
можна збагнути з його праці, яка зберігає настанову
ідеальної комунікації і, водночас, репрезентує ставлення
автора до віри. Цією працею є промова «Віра та знання»
[10, с. 60–66]. Автор зазначає, що просвітницький
європейський проект сучасності передбачає процес
секуляризації. Габермас виділяє два прочитання
«секуляризації». Перше передбачає заміщення або
витіснення релігійних способів мислення і форм життя
в ході секуляризації – на раціональні. Друге прочитання
ґрунтується на інтерпретації секуляризації як незаконної
експропріації релігійних цінностей з суспільного життя,
з соціального буття людини. Врешті, секуляризація
виходить на класичну для західного світу проблему
віри і знання. Ліберально–демократичний дискурс, що
загострив цю духовну опозицію, повністю витіснивши
релігію в сферу приватного життя. Характеризуючи
ставлення
ліберальної
держави
до
віруючих,
Ю. Габермас зазначає, що «ліберальна держава, зі
свого боку, підозріло ставиться до віруючих, вважаючи,
що західна секуляризація – це дорога з однобічним
рухом, що залишає релігію на узбіччі» [там само,
с. 60–66]. Ліберальна держава вимагала від віруючих
громадян поділу своєї ідентичності на публічну і
приватну складові. Однак культурно–історичний процес
показав непривабливі наслідки секуляризації західного
суспільства. Глобалізація з поглинула і, тим самим,
зіткнула цивілізації, лишивши їх самоідентичності
[там само]. Філософ вказав, що тероризм – це
секуляризація, що збилась із правильного шляху. Західне
суспільство має визнати настання нової епохи – епохи
постсекулярного суспільства. Головна відмінність від
секулярного в тому, що у постсекулярному спільнота
піклуватиметься про продовження існування релігійних
спільнот в умовах перманентної секуляризації [там
само]. Релігія допускається у суспільне життя, і голоси
віруючих братимуть участь у комунікації громадян.
Основна роль релігії в постсекулярному суспільстві –
«вносити функціональний внесок у справу відтворення
бажаних мотивів і установок» [там само, с. 70].
Габермас аналізує раціональний бік кантівської
філософії релігії у контексті зв’язку з ідеями Гегеля,
Шлейермахера та К’єркегора. Філософію моралі
Канта Хабермас тлумачить як спробу за допомогою
дискурсу реконструювати категоричний імператив, що
міститься, на думку Канта, у релігійних постулатах.
Варто зауважити, що Кантові не властиво відхилятись
від раціональної позиції у своїх розмислах про релігію.
Його самокритика розуму проголошує теоретичний
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розум замість метафізичної традиції і практичний розум
замість християнського вчення. Із трансцендентальної
саморефлексії походить філософське мислення. Розді
ливши спекулятивне і трансцендентальне мислення,
Кант окреслив основи постметафізічного мислення,
незважаючи на те, що не відмовився в своєму
вченні від найменування «метафізики» природи і
моралі. Трансцендентальний розум у силу тяжіння
до універсальності своїх ідей проектує цілісність
світу. Суще у цілому або моральний світ як такий
не створюють можливі предмети нашого пізнання.
Критика метафізики необхідна Кантові, перш за все,
для боротьби проти спекулятивного обману розуму,
який продукує, в іншому випадку, помилкові вирази
та ілюзії щодо пізнавальних здібностей. Обмежуючи
застосування теоретичного розуму, Кант, практично,
прагне застосовувати для філософії сцієнтичні методи,
в контексті обґрунтування їх вищої надійності, ніж віра,
позбавлена логічних аргументів. Важливо підкреслити
розмежування між практичним розумом та позитивною
віру, що є наслідком антропологічного повороту. Кант
прагне актуалізувати зміст віри і релігії, що можуть бути
виправдані лише у межах розуму [6, с. 17–37].
Кант не «розчиняє» релігійну філософію у критиці
релігії. Він нагадує про те, що «моральний закон сам
по собі не обіцяє щастя» [5, с. 277–733]. Це викриває
позицію автора про те, що релігійна філософія має
конструктивний сенс: вона вказує розуму на релігійні
витоки. У релігійній філософії Канта не йдеться
про обмеження теоретичного розуму, а йдеться про
розширення меж застосування практичного розуму за
межами моральних законів строгої етики повинності
(рос: «долженствования»). Чисту релігійну віру
від моральної повинності відділяє зацікавлення у
сприйнятті кінцевої мети, хоча можемо мислити її
здійснення лише як породжену Вищою Силою. Але для
правильних дій не завжди потрібна мета. Цікаво, що
Кант накладає глосарій «вищого блага» на тлумачення
моральної повинності. Тобто кожен має усвідомлювати
благо – загальним узгодженням моральності і щастя,
кінцевою метою своїх дій. Більш того, Кант переконує
в тому, що повага до морального закону вже імпліцитно
присутня у прагненні до вищого блага» [5, с. 648–649].
З іншої точки зору застосовує поняття віри
аналітична філософія. Перш за все, поняття віри
виявляється вплетеним у контекст методології мислення
«аналітиків». Згадаймо, що психологічна настанова
Джеймса щодо філософії виявляє суцільну відсутність
кордонів між культурою, політикою, економікою,
філософією, психологією та самосвідомістю нації у
цілому. Взаємопроникнення ідей різних національних
ментальностей виявляє природню селекцію, седмен
тацію знань, що записана в основних постулатах
прагматизму, американського права і політики. Так само
необхідність культурно–історичного та філософського
діалогу доводить Г.–Й. Глок. Він виводить аналітичну
традицію мислення на новий щабель розвитку –
мислення, що забезпечує правильну методико–теоре
тичну основу для будь–якого дослідження з різних
наук. Універсалізація шляхів уможливлення діалогу
між різними традиціями мислення, як вертикально
історичних, так горизонтально культурних, забезпечить
якісно нові раціональні зміни [1, p. 247].
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Для Річарда Рорті віра є одним із центральних
понять метафізичного дискурсу [2; 9]. Просвітницький
сцієнтизм Рорті залишає із релігійним ставлення до
світу, оскільки віра у прогрес науки є сцієнтиською та
залишається моральним еквівалентом християнської
любові. Це, у свою чергу, стає причиною штучного
розколу життєвого світу на трансцендентальне і емпі
ричне, а пізнання – на об’єктивне і суб’єктивне. Таке
роздвоєння з точки зору Рорті має бути подолано. Саме
тому його критика і націлена на фундаменталістську
концепцію філософії, яка неодмінно шукає обґрун
тування знання або вірування – в аксіомах, константах,
ідеальних аргументах і першопричинах – як це
робили Платон, Декарт і Кант. Такою ж вважає Рорті
і сучасну аналітичну філософію: вона спрямована
на конструювання вічного, деякої нереальної моделі
дослідження і всієї культури.
Рорті постулює комунологічну тенденцію у філо
софії: соціум тлумачиться як мовне співтовариство. Така
позиція обумовлювала і ставлення Рорті до віри. Віра
не має бути виокремленою – як релігійна або наукова.
Вона і є вірою – цілісною, всеосяжною. Реальність
неможлива без віри, оскільки остання уможливлює її
пізнання.
Концепт «прагматичної віри» має хоча не вирі
шальну, але виключну роль у сучасних комунікативних
теоріях. Ідеальна комунікативна спільнота Ю. Габермаса
репрезентує точку зору на соціальний зв’язок, засно
ваний на взаємному визнанні, що є невіддільним від
поняття договору, раціональності вибору і макси
мізації потреб, об’єднаних фундаментом віри. Поняття
віри в аналітичній філософії пов’язано з методологією
мислення. Взаємопроникнення ідей різних національних
ментальностей виявляє природню селекцію знань, що
відображена не лише в основних постулатах прагма
тизму, але й в американському праві. Віра для Річарда
Рорті – одне з ключових питань метафізичного дискурсу.
Просвітницький сцієнтизм залишається релігійним,
оскільки віра у прогрес науки є сцієнтиською вірою.
Це стає причиною штучного розколу пізнання на об’єк
тивне і суб’єктивне. Тому критика Рорті спрямована на
фундаменталістську концепцію філософії, яка шукає
обґрунтування знання або вірування – в аргументах
і першопричинах. Віра не має бути розділеною на
релігійну і наукову, оскільки обумовлює існування
реальності для пізнання та уможливлює його.
Таким чином, роль концепту прагматичної віри
у розвитку методології та прагматики сучасних
філософських теорій комунікації, досить чітко виражена
у сучасному дискурсі. У деяких з теорій комунікації
йдеться власне про прагматичний аспект, в інших – про
прагматику. Однак усюди має місце ключове поняття
«прагматичної віри» у тих чи інших варіаціях як основа
або інструмент для досягнення кінцевої мети реалізації
смислів комунікації.
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The role of the concept of «pragmatic belief» in modern
communicative theories
The article examines the key principles of interpretation of the pragmatic
belief in the classical pragmatic philosophy, the Kant’s philosophy and modern
communication practices: transcendental–pragmatic (Yu. Habermas), analytical (G.–
J. Glock), destructive (R. Rorty). The article analyzes the diversity of understanding
pragmatic belief in the founders’ philosophy of pragmatism – Ch. Pearce, W. James,
J. Dewey. It also shows the relationship between belief and religion in the context of
cultural–historical conditions and changes in the emphasis of philosophical currents.
It was revealed that the concept of «pragmatic belief» plays not decisive, but a crucial
role in all these areas of discourse. It was pointed that the concept of «pragmatic
belief» in those or other variations – is a base or an instrument for the implementation
of the epistemological, methodological, axiological objectives. Since communicative
practices realize the key motives of man and society, the role of pragmatic belief is an
important element of their research. Understanding the place and importance of this
concept will help to understand the communication practices to achieve the goals of
discourse.
Keywords: pragmatic belief, pragmatism, cognition, religion.
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Проблема контрольованої
еволюції людини
Розглядається вплив нано–, біо–, інфо–, когнітивних технологій на
еволюцію людини та її адаптацію до середовища. Не зважаючи на оптимізм
трансгуманістів автор вважає, що контроль над людською психосоматикою
є неможливим і небезпечним. Обґрунтування цього положення здійснюється на
підставі законів екології, теорії систем, біології, генетики тощо.
Технологічне втручання в людину змінюватиме не лише її саму, воно
змінюватиме і середовище її існування згідно закону системності. Синонімами
даного закону виступають: закон екологічної кореляції і закон анатомічної
кореляції Кюв’є. Існування таких взаємозалежностей може запускати
ланцюгові реакції, результати яких складно передбачити. Для уникнення таких
загроз необхідно здійснити вибір між двома стратегіями мислення: між
мисленням, яке орієнтоване на результат і мисленням, яке зосереджується
на морально–етичних цінностях. Це в свою чергу ставить питання про
взаємовідносини між різними системами цінностей: морально–етичними,
прагматичними, естетичними. Складність таких взаємовідносин робить
проблему контролю людської природи складно вирішуваною.
Наступним чинником, який впливає на неможливість контрольованої
еволюції людини є ефект різної глибини пам’яті систем, які взаємодіють між
собою, що впливає на майбутнє і ускладнює його прогноз.
Ключові слова: нано–, біо–, інфо–, когнітивні технології, постлюдина,
закон системності, закон екологічної кореляції, закон анатомічної кореляції,
ланцюгові реакції, закон системного розходження, біологічний детермінізм,
правило прискорення еволюції, самоорганізована критичність, правило Уотсона.

Епоха високих технологій являється новою точкою
відліку в еволюції біологічних форм життя і людини
зокрема. В даному контексті думка Ф. Ніцше про те,
«що людина являється не метою, а тільки дорогою,
проміжною ланкою, мостом» [13, с. 98], актуалізується з
новою силою.
Можливість контрольованого моделювання людської
психосоматики в умовах бурхливого розвитку індуст
рії хай–тек набирає нових значень, метафор і нас
лідків, які є досить багатозначними та складно
прогнозованими. Разом з тим, думки, які стосуються
технологічних перетворень та еволюції людини
набувають все більшого поширення у сучасному
філософському дискурсі і ставлять цілу низку проблем,
які вимагають свого розв’язку. Завдання даної статті
полягає у тому, щоб обґрунтувати неможливість
повного та однозначного контролю еволюції людської
психосоматики високими технологіями.
Питання
контрольованої
еволюції
людської
психосоматики досить тісно пов’язане із концепцією
постлюдини, яка широко дискутується в сучасних
філософських дослідженнях. Поняття постлюдини
за умов розвитку технологій постає як новий етап
в еволюції людини. «Постлюдина – це людина,
модифікована з допомогою новітніх і майбутніх техно
логій до такого ступеня, що з сучасної загальноприй
нятої точки зору вона вже не являється людиною» [14].
Ніцше говорив про людину як перехідну ланку, за
якою повинна з’явитись надлюдина. Високі технології
сучасності, які претендують на тотальне перетворення
людської психосоматики радикально відрізняються від
способів трансформації на ніцшеанську надлюдину.
«Засоби, які трансгуманісти збираються використати для
перетворення на постлюдину включають: молекулярну
нанотехнологію, генну інженерію, штучний інтелект
(дехто вважає, що штучні інтелекти стануть першими
постлюдьми), ліки для зміни настрою, терапію проти
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старіння, нейроінтерфейс, програми для управління
інформацією, ліки для покращення пам’яті, переносні та
вживлювані комп’ютери…» [14].
Однак, чи дозволять такі технологічні форми
практик контролювати еволюцію людини та біологічного
розмаїття? Відправною точкою для наших міркувань
буде твердження Б. Коммонера: «Все пов’язано з
усім» [6], яке виражає всезагальний зв’язок між всіма
явищами та процесами у природі. Із системної точки
зору кожна система являється подвійно структурованою.
Ю. А. Урманцев сформулював закон системності, який
стверджує, що будь–який об’єкт – об’єкт–система
і будь–який об’єкт–система належить хоча б одній
родовій системі [15]. Закон системності або подвійної
структурованості систем означає, що будь–яка система
має внутрішню структуру і в той же час являється
структурним компонентом значно більшого цілого. Так
наприклад, Г. Бейтсон зауважував: «У відносинах між
генетикою і морфогенезом ми зіштовхуємось знову і
знову з проблемами, які по суті являються подвійними.
Цей двозначний характер майже кожної проблеми
в комунікації узагальнив Уорен Мак–Калок у назві
знаменитої роботи «Яким повинно бути число, щоб
людина пізнала його, і якою повинна бути людина, щоб
пізнати число»» [3].
Зв’язок всього з усім із системної точки зору може
бути крім того описаний законом екологічної кореляції:
«В екосистемі жива речовина та абіотичні компоненти
функціонально відповідають один одному, випадання
однієї частини системи неминуче призводить до
вимикання пов’язаних з нею інших частин екосистеми
та функціональних змін» [10]. Даний закон являється
універсальним, оскільки стосується не тільки екосистем,
але й окремих організмів. На рівні організмів даний
закон був сформульований Ж. Кюв’є: «Спеціалізація
окремого органу будь–якої тварини до певного способу
життя викликає відповідні модифікації інших органів
того ж організму, що дозволяє йому більш успішно
виконувати певні функції» [5].
Ми можемо припускати, що обидва закони: закон
екологічної кореляції та закон анатомічної кореляції на
якомусь більш абстрактному рівні виражають наявність
одних і тих же механізмів характерних для систем
будь–якого типу. Існування таких взаємозалежностей
між різними елементами однієї і тієї ж системи
служить тригером, який може запускати ланцюгові
реакції (лавиноподібні процеси) у системах. Втручання
в такі системні механізми при допомозі індустрії
високих технологій створює загрозу не тільки для
системи, але і для її оточення, оскільки передбачити
розміри і напрям лавиноподібних процесів, наявність
яких підтверджується законом екологічної кореляції
представляється неможливим.
Системний характер еволюційних процесів вимагає
нового типу мислення, який відрізнявся б від інстру
ментального/прагматичного світогляду, котрий обумов
лений бурхливим розвитком хай–тек. Два типи
мислення: 1) мислення, яке орієнтоване на результат
(прагматизм); і 2) мислення, яке орієнтоване на кон
тексти в яких результат стає «побічним» та законо
мірним наслідком такого підходу. Прикметною особ
ливістю другої стратегії мислення є те, що вона
апелює до ціннісних аспектів людини, дослідження
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тощо. Відмінність між цими стратегіями досить точно
висловив В. Франкл «Той, хто проголошує насолоду як
принцип, робить із неї предмет форсованого наміру або
навіть об’єкт форсованої рефлексії, гіперрефлексії, як ми
її називаємо, той не дає їй бути тим, чим вона повинна
бути: результатом. Але саме це перетворення насолоди
як результату в насолоду як об’єкт наміру призводить до
втрати самої насолоди; принцип насолоди розбивається
об самого себе» [16]. Думка В. Франкла має значно
ширше застосування як аналогія, котру можна поширити
на велику кількість систем, зокрема, Г. Бейтсон
сформулював її в значно абстрактнішому розумінні:
«Для дії, яка планується ми повинні знайти цінність,
імпліцитну і синхронну цій самій дії, а не окрему від
неї в тому сенсі, що дія повинна отримати свою цінність
при співвіднесені з майбутньою ціллю» [2, с. 44].
Таким чином, когнітивні стратегії, які орієнтуються на
контекст містять у собі ціннісну складову, яка дозволяє
взаємопов’язувати між собою етичні цінності із цін
ностями прагматики.
Закон системності Ю. А. Урманцева має ряд варіа
цій. Один із перших варіантів даного закону був сфор
мульований А. А. Богдановим як закон системного
розходження, котрий стверджує, що системне розхо
дження містить у собі тенденцію розвитку, спрямовану
на формування додаткових взаємозв’язків [4, с. 21].
Відповідно до такого розуміння даного закону можна
привести аналогію. Симптом не являється тільки
частиною пацієнта, він є результатом реакції пацієнта на
середовище/контекст, саме тому підходи, які будуються
на роботі із симптомом пацієнта без врахування
контексту (психоаналіз) є часто неефективними і довго
тривалими. З іншого боку системна стратегія перед
бачає, що симптом є не тільки складовою пацієнта, але й
являється частиною середовища пацієнта і здійснюючи
певні перетворення контексту можна ліквідувати
симптом. Цю точку зору пояснює Джефрі Зейг: «Зміни
можуть бути здійснені через роботу із симптомом,
особистістю, соціальною системою або комбінацію цих
факторів. Часто відбуваються системні відхилення від
стратегічної зміни. Наприклад, якщо видозмінюється
симптом, це породжує зміни в особистості та
соціальній системі (ср. Lankton, 1985). І навпаки, по
мірі того як терапевт змінює особистість і соціальні
умови, змінюється симптом» [7]. Такі ситуації, – а
вище зазначена аналогія покликана описати їх, – при
яких параметр порядку і перемінні величини системи
взаємообумовлюють один одного описуються моделлю
Г. Хакена [17, с. 23, 73]. Розширюючи дану аналогію ми
можемо сказати, що проблема контрольованої еволюції
людини не обумовлюється лише взаємовідносинами
між людиною, технологіями і середовищем її існування.
Дана проблема ставить крім того, питання про взаємо
відносини між різними системами цінностей: морально–
етичними, прагматичними, естетичними. Складність
таких взаємовідносин робить проблему контролю людсь
кої природи складно вирішуваною.
На думку В. Ф. Чешко еволюція людської психо
соматики стає або стала контрольованою внаслідок
того, що сучасні технології мають здатність змінювати
геном людини, її ментальність та світосприйняття.
Він пише, що стратегії біовлади ставши тотальними
в епоху генно–інженерних технологій «приймають на
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себе функції соціоекологічного середовища, визначаючи
на перед стратегію поведінки в цьому світі» [18, с. 21].
Протилежну точку зору з даного питання висловлює
Р. Левонтін «Голослівне твердження про особливі
автономні властивості ДНК являється прелюдією на
шляху до наступного кроку у створенні такої картини
світу, в якій всім править ДНК. Дана картина просто
є молекулярною версією біологічного детермінізму,
на якому, починаючи з дев’ятнадцятого століття, в
основному будуватись пояснення властивостей орга
нізмів, особливо – людей» [8]. Далі у своїй статті
Левонтін підкреслює, що: «Організм неможна «вираху
вати» за його ДНК, тому що і сам організм за ДНК себе
не вираховує» [8]. Іншими словами природа залишає
місце для випадкових процесів, для того щоб можна
було уникати жорсткої детермінації процесів.
Інша причина неможливості повного контролю
еволюції психосоматики людини полягає у тому,
що розвиток індустрії хай–тек, який включає у себе
революції в таких галузях як нанотехнології, штучний
інтелект, робототехніка, біохімія, генна інженерія тощо,
призводить до збільшення кількості взаємозв’язків
як у системах, так і між системами різного типу – від
організму людини до глобального соціуму. Такий ріст
взаємозв’язків призводить не стільки до збільшення
контролю скільки до все більшого ускладнення систем
та непередбачуваних сценаріїв їх еволюції. Важливим
наслідком такого ускладнення систем являється феномен
зростання темпів еволюції, який описується правилом
прискорення еволюції: «Зі зростанням складності
організації біосистем тривалість існування виду в
середньому скорочується, а темпи еволюції зростають»
[10].
Правило прискореної еволюції досить тісно пов’я
зане із двома закономірностями характерними для склад
них систем. По перше – із явищем самоорганізованої
критичності і по друге – із феноменом пам’яті систем.
«Самоорганізована критичність (СОК), являється
природним станом, в який розвивається нелінійна диси
пативна система, з низькою чутливістю до початкових
умов. В загальному випадку, механізм зовнішнього
впливу спрямовує систему до критичного стану, де
енергія розсіюється нерегулярно в лавиноподібні події.
Такі нелінійні дисипативні системи також називають
складними системами, які складаються із множини
взаємозв’язаних частин, які взаємодіють нелінійним
чином» [1, с. 37]. З даного визначення ми бачимо, що
передумовами самоорганізованої критичності являються
велика кількість взаємозв’язків між елементами системи
і низька чутливість до початкових умов, що дозволяє
запускати у складних системах лавиноподібні процеси
різних масштабів. Самоорганізована критичність
виступає ще однією характеристикою, котра зменшує
можливості контрольованої еволюції.
Б. Мадельброт критикуючи традиційні точки зору
на аналіз таких складних систем як фінансові ринки,
показав, що цінові коливання (перемінні системи) не
тільки являються залежними одна від одної, але і мають
різну глибину пам’яті, яка робить ринкові системи
такими непередбачуваними. «…Насправді, – пише
він, – наявний інший, фрактальний вид статистичної
залежності, або «довгострокова пам’ять»… різні види
цінових серій відрізняються різним ступенем пам’яті.
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Деякі – довготривалою, інші ж мають «слабку» пам’ять.
Чим це пояснюється, поки що не зовсім зрозуміло, але
можна зробити припущення. Те, що компанія робить
сьогодні – злиття, відокремлення або виведення на
ринок нового, важливого для неї товару, – визначає її
стан через десять років» [9, с. 43–44].
Ми можемо сказати, що радикальні трансформації
людської психосоматики неможливі по цілому ряду
причин і деякі із них були наведені вище, однак хотілося
б звернути увагу ще на одну генетичну закономірність –
правило Уотсона. Суть даного правила зводиться до
того, що ознаки організму мають різну швидкість
еволюції, що призводить до неможливості одночасних
змін більшості або всіх ознак організму; «наслідок
правила Уотсона – існування майже у будь–якого
організму примітивних і високоспеціалізованих ознак»
[12]. Це правило є генетичним аналогом цінових серій
Мандельброта.
У такий спосіб ми можемо зробити кілька важливих
висновків щодо втручання індустрії високих технологій
у сферу людської психосоматики: 1) радикальне пере
творення психосоматики людини неможливе внаслідок
складності таких систем як генотип, фенотип та їх
взаємовідносин між собою і середовищем (подвійна
структурованість систем); 2) існування ефекту довго
тривалої пам’яті у складних системах; 3) внаслідок
обмежень, які накладаються на біологічні системи
правилом прискореної еволюції та правилом Уотсона;
4) існування систем цінностей, які будуть протидіяти
тотальному втручанню високих технологій у психосо
матику людини.
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The problem of human controlled evolution
In the papers was observing influence of nano,–bio,–info,–cognitive technology
on human’s evolutions and his adaptations to the environment. Nevertheless
the optimism of transhumanists, the author considers that human’s controls of
psychosomatics will be dangerous and impossible. Justification for it are the laws of
ecology, system theory, biology, genetics and others.
Technological intervention in human will be changing not only his nature but
his environment in according to systemic law. The synonyms of this law are the law
of ecological correlation and Cuvier’s anatomical correlation law. The existence of
such interdependencies can trigger chain reactions the results of which are difficult to
predict. To avoid such threats, it is necessary to make a choice between two strategies
of thinking: thinking aimed at the result and thinking oriented towards moral and
ethical values. It raises the question of the relationship between different value systems:
moral, ethical, pragmatic, and aesthetic. The complexity of such relationships makes
the problem of controlling human nature difficult to solve.
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The next reason affects the impossibility of controlled evolution is the different
depths of memory of systems that interact with each other, which affects the future and
complicates its forecast.
Keywords: nano,–bio,–info,–cognitive technology, posthuman, systemic law,
the law of ecological correlation, the law of anatomical correlation, chain reactions,
the law of systemic divergence, biological determinism, the rule of acceleration of
evolution, self–organized criticality, Watson’s rule.
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Феномен міжнародної освіти в сучасну епоху
глобалізації та інформаційної революції
Досліджено феномен освіти в контексті глобалізації, інформаційної
революції та мультикультуралізму. Аналізується ідея діалогу, спрямована проти
монологічності і монолітності культури класичної епохи. Підкреслюється
важливість міжкультурних зв’язків, які забезпечують обмін досвідом і
знаннями. Показаний історичний розвиток ідеї інтернаціональної освіти в
контексті загальних тенденцій розвитку культури і суспільства.
Ключові слова: міжнародна освіта, глобалізація, інформаційна революція,
діалог, культура, мультикультуралізм.

Сучасний нам «дух епохи» можна з певними
засторогами означити як «глобально–інформаційний».
Дійсно, процеси глобалізації та інформаційної революції
закономірно визначають вектори трансформації усіх без
винятку сфер життєдіяльності людини і суспільства.
Водночас, ці процеси викликали до життя опір локаль
них культур, викликаний, в свою чергу, небажанням
прийняти «як свою» глобалізацію, яка часом набуває
руйнівних рис. Щоб уникнути розуміння глобалізації
як насильницького процесу уніфікації культур, варто
розмежувати її з глобалізмом. Глобалізація – це
об’єктивний процес, в якому ми беремо участь не
тільки в якості суб’єктів, але і об’єктів. Глобалізму
як діяльності ми можемо опиратися, глобалізації ж –
ні, оскільки ми є її об’єктами. Втім, це не заважає
враховувати її під час розгортання власної діяльності.
Цей процес не є чимось новим для людства.
Не дивлячись на те, що багато культур і цивілізації
розвивалися довгий час з помітною часткою ізоляції як
в просторово–часовому континуумі, так і в культурному
відношенні, між ними все ж виникали різні культурно–
економічні зв’язки з різною інтенсивністю. Закономірно,
що ці процеси переважно були ініційовані більш
розвиненими і могутніми цивілізаціями, які прагнули
розширити горизонти свого впливу.
Однак сучасна глобалізація при всіх її масштабах
і наслідках – абсолютно унікальний феномен в історії
людства. Будучи результатом західноєвропейської
експансії аж до ХХ століття, вона охоплює всю населену
частину планети і стає світовим явищем. Захоплюючи
час і простір за допомогою новітніх технологій, вона
сприяє максимальному рівню зближення різних країн і
культур. При цьому глобалізація залишається системним
явищем, проникаючи в усі аспекти життя соціуму [13].
Однією з найбільш піддатливих процесам глобалі
зації сфер виявилася сфера вищої освіти. Сьогодні
розробляються питання глобальних ринків освіти і
глобальних університетів. Говорячи про проблему
глобалізації освіти, дослідник Дж. Томлінсон називає
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її моделлю глобального розвитку гегемонії Заходу [14,
с. 174]. Однак таке розуміння глобалізації є занадто
вузьким і однобоким. Проект глобалізації, який виник
на Заході, нині перетворився в справу світової спіль
ноти, його культурні цінності також піддаються впливу
інших культур, зокрема відбувається процес гібридизації
культур.
Як довів С. Терепищий, у сфері освіти глобаліза
ція сприяє стандартизації навчання під дією нових
соціальних технологій [8]. Головним фактором впливу
виявилася в першу чергу економічна ідеологія глоба
лізації, яка виносить на перший план ринок, привати
зацію та скорочення частки державного сектора.
Українська дослідниця В. Воронкова зазначає: «З одного
боку, економічна глобалізація підкреслює імперативи
ринкової конкуренції та глобального капіталу в сприянні
конвергенції інституційних структур провідних країн і їх
систем освіти. З іншого боку, глобальна раціоналізація,
хоч і пов’язана з економічними імперативами, підкрес
лює ідею унітарної культурної системи. Не варто
вважати, що всі країни рухаються в бік всесвітньої
монолітної структури освіти, хоча через посилення
глобальної раціоналізації системи освіти вони багато в
чому отримують схожі форми» [2, с. 10].
Аналізуючи дослідження з питання міжкультурної
та інтернаціональної освіти в епоху глобалізації, варто
відзначити зростання інтересу до цієї теми серед
наукового середовища. Міжкультурна освіта в якості
наукової проблеми розглядають Д. Бенкс, П. Бателаан,
Дж. Дьюї, Р. Хенвей, К. Бейкер, П. Майо, Р. Льюїс.
Серед російськомовних виділяються роботи О. Джу
ринського, Г. Дмитрієва, М. Гусаківського, К. Александ
рової, серед українських – В. Андрущенко, Л. Гончаренко,
О. Гриценко, І. Лощенко, О. Баранкова, Я. Лебедєва,
А. Рудик, С. Терепищий та ін.
Розглядаючи питання вплив глобалізації на освіту,
ми вважаємо своїм обов’язком звернути увагу як на
позитивні, так і негативні наслідки цієї тенденції. До
перших, безумовно, відноситься зростаюча доступність
освіти для різних верств суспільства, саме знання стає
більш відкритим. Крім того, спостерігається пере
орієнтація системи освіти на прикладні спеціальності
з урахуванням їх затребуваності на ринку праці. Це
означає кінець розбіжностей теорії і практики, розвиток
прагматичного підходу до освіти і зміщення акцентів
у його ціннісній системі. Так, крім прагматичних
цінностей, на перший план виходять питання особис
тісної самоактулизації і формування середовища для
самореалізації особистості. Освіта повинна в першу
чергу прагнути допомогти учневі знайти своє місце в
культурі і житті, підтримуючи баланс між загально
значущими цінностями та індивідуальною світоглядною
позицією людини.
Глобалізація освіти сприяє розширенню можливос
тей задоволення духовних і соціальних потреб людини.
З іншого боку, існують також і негативні наслідки
її впливу. До них прийнято відносити загострення
соціальних нерівностей і збільшення відтоку фахівців
за кордон, так як глобалізація є потужним стимулом
міграційного процесу. Глобалізація веде до все більшої
інтенсифікації міжкультурних зв’язків та комунікацій,
а принцип мультикультуралізму (тобто прагнення
уникнути уніфікації культур і «плавильного котла») став
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базовим для взаємодії культур. Природно, ці процеси не
могли залишити поза увагою освіту як важливу частину
життєдіяльності суспільства.
Інтернаціоналізація сучасної освіти є прямим наслід
ком інтеграції світу і важливим механізмом прискорення
процесів суспільного життя, усунення національної окре
мішності систем освіти, вважає В. Сластьонін [7, с. 4].
Дж. Найт і М. ван дер Вейде вважають, що «інтер
націоналізація – це перш за все інновація в сфері освіти,
спосіб підвищення якості освітньої послуги» [цит. за
13, с. 41]. Водночас В. Клафкі стверджує, що «одним з
елементів інтернаціоналізації вищої освіти є реалізація
концепції ключових проблем, як змістовної основи
освіти, орієнтованої на майбутнє. При цьому важливого
значення набувають проблеми всього суспільства, що
мають наднаціональний характер, всесвітнє значення і
стосуються кожної людини» [12, c. 56–57].
У ситуації розвитку глобальних комунікацій питання
пізнання іншої культури при збереженні власної
культурної ідентичності поставлене як ніколи гостро,
адже піднімаються проблеми культурної адаптації,
інкультурації та ідентичності. Все це вимагає від
держави розробки ефективної стратегії міжкультурних
взаємодій. Чи не найбільш успішним в цьому контексті
стає впровадження принципів мультикультуралізму в
міжнародну освіту.
Важливою умовою для цього є знищення проявів
расизму, шовінізму та етнічної нетерпимості, винесення
на їх місце шанобливого ставлення до інших культур,
країн і народів, виховання цінностей толерантності та
взаєморозуміння. Соціально–політичним чинником, в
такому випадку, стає інтенсивний розвиток процесів
інтеграції в світовий освітній простір. Однак, ми
вважаємо за необхідне розглянути проблему міжнарод
ної освіти глибше, звернувши увагу на її філософські
основи, які і визначають особливості її характеру і
розвитку.
Розглядаючи проблему освіти в контексті мульти
культуралізму, важливо звернути увагу на ідею діалогу,
спрямовану проти монологічності і монолітності
культури класичної епохи. Культура діалогу ставить
перед нами головне питання: як правильно зрозуміти
Іншого як суб’єкта з власним досвідом, якщо існування
і природа цього досвіду не верифіковані? Адже навіть
спроба відомого феноменолога Е. Гуссерля об’єднати
критерії верифіковані з розумінням почуттів Іншого
не увінчалася успіхом. Його учень М. Гайдеггер пішов
далі і заявив, що кожне особистісне буття вміщує в
собі вроджену здатність розуміти Іншого. Пізніше
Л. Вітґенштайн визначив, що актуалізація такого буття
еквівалентно доповнюються словесними виразами.
В контексті філософського дослідження міжнародної
освіти, для нас найбільш цікавою буде концепція
ейдетично діалогу Е. Левінаса, який розглядав цю
проблему в контексті визнання авторитету Іншого і
появи почуття відповідальності за нього. Загалом,
філософія діалогу викликає радикальні зміни. Введення
її в сучасне мислення стає одним з вирішальних
чинників відходу від фундаменталізму. Відповідно,
інтерпретуючи філософію як соціальну критику, ми
можемо звертатися до неї як до обґрунтування міжна
родної освіти на основі мультикультурного діалогу та
комунікації.
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Філософія, як відомо, зберігає за собою функції
інтеграції різних, іноді протилежних, уявлень про
світ і створення цілісного світогляду. Для цього вона
створює нові поняття, гіпотези і парадигми. Крім того,
вона формує підстави загальної методології пізнання,
ставлячи під сумнів очевидні речі і переосмислюючи
існуючі алгоритми мислення. З її допомогою людство
осягає причини кризових явищ в освіті, формує нові
концепції освіти і виховання.
Розглядаючи проблему освіти в цілому, ми не
можемо обмежуватися розумінням її як соціального
інституту або заповнення індивідуальних потреб
кожного індивіда. Проблема освіти – це проблема
успішного розвитку соціуму в його довгостроковій
еволюції, основою якої і є освіта. Виходить замкнуте
коло – кожен раз ми повертаємося до освіти як до
вихідної точки. І це не дивно, адже, як стверджує
дослідник Н. Лисікова, людський капітал є основним
ресурсом суспільства, а інвестиції в нього – найбільш
вигідні з усіх можливих, причому вигода ця зберігається
як для його власника, так і для всього суспільства [4,
с. 82].
Переломне ХХІ століття стає століттям торжества
протиріч – процвітання розуму йде пліч–о–пліч із
загостренням глобальних проблем людства і ціннос
тей гуманізму, а зіткнення цивілізацій пліч–о–пліч з
мультикультуралізмом і міжнародною інтеграцією в
усіх сферах. Освіта перетворюється на величезний
глобальний механізм з виробництва знань, втрачаючи
національні обмеження. Болонський процес, який
вже втратив статус нововведення, створив умови для
вільного академічного обміну, забезпечуючи таким
чином підтримку та розвиток відкритого інформаційного
простору і руху знань. Одним з основних критеріїв
розвитку освіти стає її конкурентоспроможність, яка,
на думку М. Аграновича, може бути досягнута на
основі подальшої модернізації відповідно до світо
вих тенденцій і реалізацією ефективної стратегії інтер
націоналізації, спрямованої на підвищення рівня і якості
освіти [1, с. 132].
До вищесказаного можемо також додати, що для
освіти не менш важливим є також і безперервність
міжкультурних зв’язків, які забезпечують обмін дос
відом і знаннями, надають можливості використовувати
надбання інших культур і вчитися на їхніх помилках.
Історія не раз доводила, що ізоляційна політика рано
чи пізно призводить до занепаду всіх сфер культури, не
даючи народам вибратися з умовного «кам’яного віку».
Однак, не дивлячись на надзвичайний розвиток
ідеї інтернаціональної освіти в ХХІ, в контексті
загальних тенденцій розвитку культури, сама по собі
вона не є новою для філософсько–освітньої думки
як в теорії, так і в практиці втілення. Уже в XVII ст.
ми можемо помітити те, що зараз прийнято називати
академічної мобільністю, – студенти європейських
вищих навчальних закладів, таких як Болонський
і Паризький університети, вільно мандрували між
країнами, дозволяючи освіті переступати межі
національного. Крім того, немає потреби заглядати так
далеко, адже в Україні також існувало вогнище розвитку
міжнародної освіти – це відома Києво–Могилянська
академія (1659 р.). Їй належить значна роль у розвитку
та зміцненні міжкультурних зв’язків України з іншими
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країнами, такими, як Молдавія, Румунія, Греція, а
також країнами Західної Європи. Уже в XVII столітті
вплив Академії, як значного центру Просвітництва,
поширюється далеко за межі України. Це відбувається,
в першу чергу, завдяки надзвичайно високому рівню
навчання і авторитету київських вчених–філософів,
їх активній науково–освітній діяльності за межами
країни [5, с. 12]. Звичайно, свою роль зіграло і те, що
Академія стала одним з центром антикатолицької
реакції і пропагувала ідею єднання християнських
народів під єдиним началом. Говорячи про міжнародне
значення Академії, український письменник і філософ
Іван Франко зауважував, що вона була в першу чергу
інтернаціональної інституцією, чий вплив поширювався
далеко за межі України.
Важливо, що значення Академії як міжнародного
освітнього центру не обмежувалося країнами Східної
Європи і прилеглого зарубіжжя. Варто також відзна
чити тісні зв’язки між українськими та німецькими
просвітителями, початок яким поклав І. Гізель. Зберег
лися його листування з досить відомим просвітителем
І. Гербине, ректором протестантської школи в Швеції.
Крім того, ряд київських філософів підтримували
зв’язки з відомим просвітницьким центром в Німеч
чині – Галльським університетом (1692 р.), де
працювали такі великі уми, як Х. Вольф і Х. Томазіус.
Вивчати східні мови в Галле, в свою чергу, приїжджали
студенти з усього світу, в тому числі і з України, серед
яких були і С. Тодорський, В. Лащевский та інші.
Просуванню ідей Просвітництва на теренах України
і її найближчих сусідів, таких як Росія, сприяла
діяльність відомого вихідця Києво–Могилянської ака
демії Ф. Прокоповича. В умовах панування релігійних
і соціальних обмежень він продовжував сповідувати
гуманістичне кредо всіх просвітителів: «Коли п’єш
добре вино, не питай, звідки воно, а коли хтось порядна
людина, не питай, хто його Бог і звідки сам він».
Підтримуючи зв’язки з багатьма німецькими вченими,
Ф. Прокопович листувався з А. Франке, П. Яблонським
(президентом Академії наук в Берліні), Г. Більфінгером
[5, с. 16]. Співдружність українських і німецьких про
світителів XVIII століття є одним з яскравих прикладів
історії інтернаціональної освіти в цілому і України
зокрема.
Завдяки ідейній спрямованості системи освіти
Києво–Могилянської академії, її прогресивний профе
сорський склад прагнув до вивчення нових доктрин
інших представників схоластики. У своїх наукових
пошуках вони вдавалися до ідей візантійської
патристики, італійського гуманізму, вчення Ренесансу,
філософії та науки Нового часу. Аксіологічні орієнтири
всієї української філософії зазнали значних змін. Уже
в XVII ст. в Україні існував університет, визнаний
у всьому слов’янському світі, який став яскравим
прикладом зв’язку української і західноєвропейської
культур, поширюючи і розвиваючи ідеї гуманізму,
реформації і освіти.
Наводячи як приклад Києво–Могилянську академію
як колиски інтернаціоналізму в системі української
освіти, не можна також залишити поза увагою і
постать самого відомого серед українських філософів
і вихованця КМА – Григорія Сковороди, «мандрівного
філософа», просвітителя і педагога. Сковорода був

334

Гілея

представником культури українського бароко – яскравої
сторінки історії європейської культури. Філософ був
прикладом так званої інтернаціональної думки, не
будучи прив’язаним територіально ні до однієї з точок
на карті, черпаючи натхнення до роздумів як з рідних
пенатів, так і з подорожей по Австрії, Угорщини та
Італії. Звичайно, фігура Сковороди встигла обрости
міфами, але, тим не менш, інший видатний представник
української філософської думки Дмитро Чижевський
вважав, що саме зі Сковороди і бере свій початок
українська філософія. Його філософську систему часто
порівнюють з вченням Сократа, Платона, Аристотеля,
Плотіна, а також вже більш пізнім вольфізмом. Такий
широкий перелік імен і вчень свідчить про органічний
зв’язок із загальноєвропейською філософською тради
цією, з якою мислитель був добре знайомий. Сковорода
є яскравим прикладом успішного втілення ідеалів
інтернаціональної освіти, оскільки, залишаючись завжди
відданим своєму народові, він, тим не менш, увібрав
в себе філософську спадщина зарубіжних країн,
вивчаючи іноземні мови і останні напрацювання та
досягнення сучасної йому філософської думки. Все
це заклало фундамент його філософських роздумів
про природу і призначення людини, її духовний світ,
посприяло виробленню неповторного літературного
стилю і способу мислення, характерного для культури
бароко. У той же час, буде помилково назвати Сковороду
лише послідовником нехай в історії філософії. Його
власна філософська система помітно відрізняється
від попередників. На зміну акцентів на онтології і
гносеології приходить етико–гуманістична проблематика
[3, с. 135].
Характерною рисою позиції Сковороди щодо навчан
ня є виразний діалогізм. Це ще одна причина того, що
найменування «український Сократ» є чи не найбільш
точним серед багатьох інших [3, с. 29]. Як нам відомо,
Сократ залишив слід в історії культури людства як
винахідник філософського діалогу, який виступає
головним методом на шляху до пошуку істини. Саме
завдяки цьому він створив «олюднену філософію».
Адже філософія як специфічний спосіб духовної
діяльності направлена на усвідомлення граничних
підстав людського буття, будучи напруженим діалогом,
під час якого зустрічаються різні смисли і розуміння
буття людини. Таким чином, філософія Сковороди також
входить в контекст діалогу культур.
Американський філософ Джон Дьюї простежив
зв’язок між мультикультурним демократичним сус_
пільством і освітніми інституціями. У своїй праці
«Демократія і освіта» він писав про розмаїття рас,
релігійних організацій та економічних об’єднань в
США, розмірковуючи про різні традиції, прагненнях і
сподівання існуючих в той час соціальних груп. Дьюї
вважав, що інститути освіти повинні зосереджуватися
на балансі різних суспільних елементів заради проду
кування і підтримки спільних інтересів і настроїв.
Він прагнув пояснити взаємовідносини державного
утворення і мультикультурного суспільства. Отри
муючи знання про суспільство, учні, навіть будучи
представниками різних культур, будуть створювати
загальний досвід і середовище, які зможуть об’єднати
суспільство. «Об’єднання в школі дітей різних рас,
релігій і традицій створює для інших оточення, з
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кожним разом новіше попереднього. Загальний предмет
вивчення привчає всіх до єдності у поглядах на
більш широкий горизонт, ніж той, який бачать члени
однорідної групи, що знаходиться в ізоляції», – пише
філософ [11, с. 25].
Для інтернаціональної освіти також важливим
елементом є мова як прояв самобутності культури.
Знання мови дає людям можливість розуміти один
одного, знайомиться з культурною спадщиною інших
народів, допомагає співпрацювати в мультикультурному
суспільстві. В умовах економічного, монетарного і полі
тичного об’єднання Європи народам, що її населяють,
не варто відмовлятися від широкого використання
рідних мов в різних сферах діяльності, включаючи і
освіту. Недарма ще Мартін Гайдеггер стверджував,
що «думка дає буттю слово. Мова є дім буття. В оселі
мови мешкає людина. Мислителі і поети – мешканці
цього дому. Їх сфера – забезпечення відкритості буття,
наскільки вони дають їй слово в мові, тим самим
зберігаючи її в мові» [10, с. 40]. Мова кожного народу
відображає його менталітет і є важливим елементом
його культури. Тому, вивчаючи мову іншого народу,
людина одночасно долучається до його буття.
Таким чином, реалізація засад міжкультурної
освіти не може обмежуватися вивченням мов різних
народностей або до суто академічної мобільності.
Вона передбачає перегляд всієї системи освіти в усіх її
вимірах: і з точки зору викладання окремих дисциплін,
і з точки зору її мультикультурних позицій. Міжнародна
освіта, в свою чергу, відображає ідею інтеграції та
різноманітності культур.
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Phenomenon of international education in the modern
age of globalization and information revolution
The analysis of devoted to the study of the phenomenon of education in the
context of globalization, the information revolution and multiculturalism. The
special attention is idea of a dialogue directed against the monologue and monolithic
culture of the classical era is analyzed. The importance of intercultural relations,
ensuring the exchange of experience and knowledge are substantiated. The historical
development of the idea of international education in the context of general trends in
the development of culture and society is shown.
Keywords: international education, globalization, information revolution,
dialogue, culture, multiculturalism.
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Gender equality and its role
in the development dynamics of education
The main target of the traditional education is the upbringing of a person as
an integral whole of physical, intellectual and moral differentias, however gender
education focuses on the individual’s gender and socio–cultural phenomenon
distinction. The essence of the innovated education system is defined by the gender
identity of the individual. İn contradistinction to the traditional education where male
and female gender phenomenon is taken as an integral whole, the innovated gender
education promulgates male–female psychological excellence and brings up the
differentiated methods in the process of male–female upbringing. The reseaches based
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on this approach brings about gradual evolvement of the gender education theoretical
methodology basics and leads it to be one of the most actual trends of the education.
Keywords: gender researches, stereotype, classic, postmodernism, feminism,
masculine.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Gender equality, one of the main concepts of gender
research, envisages parallel participation of women and
men in all spheres of society (political, economic, cultural,
and social). Indexes of retardation and progress in the
International Gender Inequality Index are determined by
the participation of the sexes in society in the fields of
education, economics, politics, health and longevity:
1. Education level
– Comparison of literacy level of men and women;
– Comparison of the level of primary education of men
and women;
– Comparison of the level of secondary education of
men and women;
– Comparison of the level of higher education of men
and women.
2. Economic activity and level of opportunity
– Comparison of the level of employment of men and
women;
– Comparison of the level of wage earned by men and
women in equal employment;
– Comparison of the level of total wage of men and
women;
– Comparison of men and women among legislation,
managers and officials;
– Comparison of men and women among professionals.
3. Health and longevity
– Comparison of the level of health and longevity
among men and women;
4. Level of participation in politics
– Comparison of the level of representation of men and
women in parliament;
– Comparison of men and women’s in the position of
minister;
– Year indicators of women being in state management
(the last 50 years).
Researches show that although there is some progress in
education and health in the world gender inequality index, it
cannot be said in politics and economics.
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According to the International Gender Indicator, most
countries where gender inequality exists are the Muslim
countries in Africa and Asia, as well as many South
Asian countries, and partly north of the South American
continent. The countries with the highest level of gender
equality are from Western and Central European countries.
Today, in many Muslim countries, it’s known girls and
boys are separately educated, girls are deprived of the right
to education, and women are not involved in political and
economic life of the country. Among Muslim countries,
Azerbaijan and Turkey are selected from others.

Figure 1. Gender inequality across countries [1]
(High indicator of gender inequality is red, with a low green color)

According to the 2016 survey, Sweden, Norway, Finland
and Iceland are at the top of the list of countries where
gender inequality is lowest in countries such as Yemen
(0.516), Chad (0.587) and Saudi Arabia (0.583).
According to the 2016 surveys, Azerbaijan with ranks
0.684 in the overall gender inequality index at 86th place. In
the economy this indicator is 0.728 (38th place), in education
0.988 (83rd place), in health and longevity 0.950 (138th
place) and in politics 0.069 (124th place) (table 1).
Researches show that in countries where gender equality
is high, democracy, economic development, and human
rights are also high. In countries where gender equality is
low, we observe the opposite. These indicators once again
show that gender equality has a specific place and role in
the development of society.
Education plays one of the main leading roles in
the development of society. Because neither powerful
economy nor strong civil society can be built without the
development of education. Because, if human resources are
the only things that emerge both of them, education is a
system that educates people for society. From this point of
view, innovations and investments in education are of great
strategic importance.
Statistical indicators confirm that education in countries
where gender equality is high in education it is at a high
level. In countries where gender equality is low in education
on the contrary. This once again proves that gender
pedagogy, one of the innovative approaches to education,
plays an important role in the development of education.
Although we live in the XXI century today, there are
countries in the world where the level of education has not
reached the level of the Middle Ages. In many Asian and
African countries, girls and boys are educated separately,
not everyone has the opportunity to study, especially girls
are deprived of the right to education. In particular, the
main reason why girls are deprived of education is early
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A global index for four areas of gender inequality (2016) [2]

marriages. In many countries, such as Afghanistan, Pakistan
and India, there is a high percentage of girls marrying at
an early age without education. Researches show that early
marriages are deprived of their right to education.
There are enough examples of such marriages in people
of different religions, races and ethnicity around the world.
From this point of view, it would be wrong to refer it to
any religion, race, or ethnicity. However, some exceptions
are also possible. For example, as the Gypsies look at girls
aged 18–19 as an abused, they get even sooner (boys are
also married at a young age). It is widely spread because it
is a custom among the Gypsies. Therefore, the Gypsies are
massively deprived of their education.
Table 2
Early marriages interest rate
in total marriages in countries:
Nigeria

76%

Mali

55%

Burkina Faso

52%

Central African Rep.

68%

Guinea

52%

Malawi

50%

Chad

68%

South Sudan

52%

Mozambique

48%

Bangladesh

65%

Report on early marriages in 2016 prepared by «Save
the Children» charity organization in England. According to
the report, there are 700 million girls in the world married
under an age of 18. In such countries as Afghanistan,
Yemen, India, Somalia girls are married at an age of 10.
Such marriages are higher in South Asia, the Sub–Saharan
Africa, South America, and South–East Asia countries than
in others. The diagram of the top ten countries in the world
is presented by the number of early marriages.
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Table 1

Diagram 2
The first ten countries where early marriages
are the most common [3]

Among the countries with the highest protection of girls’
rights, Sweden is ranked first, followed by Finland, Norway,
the Netherlands and Belgium. The level of education in
these countries and the level of gender equality in education
are high.
Turkey ranks 55th among 144 countries. Countries at
the end of the list are Central African Republic, Chad and
Nigeria. India is in the first place with 40% of the number
of early marriages (13–16 years 20%, less than 13 – 2–6%).
Early marriage indicators are also high in Muslim
countries. It gives more itself in countries with high
percentage of early marriages in common marriages.
Bangladesh, Nigeria, Chad, Pakistan (up to 16 years 70%),
Indonesia, Burkina Faso, Afghanistan (53%. 21% of them
are girls who are 15 years old), Yemen (52%), Egypt, Saudi
Arabia and other such countries are among the leaders in
this list. Immediately after the Islamic Revolution in Iran, in
1979, the age of marriage was determined as 9 for girls and
14 for boys. In 2002, for girls this age was raised to 13 and
then to 16 years. Nowadays in Iran, the late marriage (35–
40), and the status of marriages have increased even more.
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Early marriages are widely spread throughout the territory
of South Azerbaijan.
Leadership in this area among the former post–soviet
Muslim countries is in Central Asia. In rural areas of such
countries as Afghanistan and Pakistan, there are traditions to
marry girls between the ages of 5 and 12 against a debtor
or a criminal offense. In most cases, age differences in
such marriages are also great. These controversial matters
are resolved through the elders. In rich Arab countries
such as Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, early marriages are
widespread. Clerics who are predecessors in Saudi Arabia
support the 9–year–old girl’s marriage as a verdict of Sharia.
There is no official age limit for marriage in this country
until 2011.
However, it would be wrong to associate early marriage
with Islam. Because research shows that early marriages
facts between Buddhism, Hinduism, Christianity, Judaism,
and other religions are enough. We can show countries like
India and Nepal (28.8%), who are leaders in early marriage,
practicing Buddhism and Hinduism, as well as Brazil
and Mexico, that are practicing Christianity (in particular
Catholicism), which are in the fourth place. Brazil is the 4
in the world according to the age of up to 15 and Mexico is
the 9. These countries are also the world’s leading countries
for child sex. In the United States among the Spaniards
marriage between 15–19 is 13% (15–17 years is 6.6%). In
Spain only in 2015, the age of marriage was raised from 14
to 16.
These facts do not point that representatives of this
religion take this step because they consider early marriage
a religious matter. However, this early marriage is contrary
to the fundamental principles of Islam [4]. They take this
step because it is a tradition that has grown up in society’s
culture. Traditions, however, do not necessarily reflect the
fact that they are religious, in most cases they influence
the religion and make it distorted. From this point of
view, identifying the concepts of religion and culture is an
invaluable method.
The results of researches of international human rights
organizations show that early marriages are widespread
in countries and regions where most socioeconomic and
educational problems are at a very low level. For the
solution of the problem in these countries, it requires the
use the spread of gender culture and the application of
gender equality in education. Indeed, in countries where
early marriages are spread, deep socio–economic (poverty,
unemployment), legal (lack of women’s property, education
and other rights) and education problems are observed.
These marriages are usually occurring in families in rural
areas that are outside of civilization and are facing serious
socioeconomic, legal and educational problems. Socio–
economic, legal and educational problems are pitiful as
a result of conflicts and colonialism in countries such as
Congo, Nigeria, Afghanistan, and Bangladesh, which are
the top indicators of early marriages. In the United States,
where age and education levels are high, the premature
marriage of girls in the 15–19 age groups is very low at
4%, in the UK 2% and in other Western European countries.
These facts reveal that there is a relationship between
countries’ welfare, social justice and educational age.
Socio–historical processes and many other events have
played a role in the integration of women into society and
their social development:
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– Attracting women from traditional household life to
social life as a cheap labor force in economic development
from the middle of the XIX century;
– Women’s participation in social work as a result of
scientific–technical development and partial easing of their
homework;
– Partial bankruptcy of patriarchal stereotypes as a
result of sexual revolution;
– Mass killings of men in World War I and II and
activation of women in the socio–economic life on the back;
– The formation of many families without parental
involvement in wars and the emergence of an offspring
under their patronage;
– The transformation of the feminism movement into a
political power in many Western societies in the 60’s of the
20th century and the achievement of many improvements in
the field of women’s rights;
– Development of feminist theories based on
postmodern philosophy and emergence of gender research
on its theoretical foundations;
– Transformation of such concepts as gender equality
into one of the basic principles of international law
(The Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women (CEDAW) 1979; The Beijing
Platform for Action of the IV World Conference of Women
of the World 1995).
Today in the modern world joint education system of
girls and boys in the modern world has begun in the early
twentieth century. In parallel with the massive and joint
education system applied in the territory of USSR since the
20’s of the XX century, sexual revolution in Russia has been
also implemented. During this period, women’s movement
in the Muslim republics of the USSR carried out mass
protests against religious and religious hatred and launched
a massive campaign for women to socialize in social life.
They are designed to involve women in the juvenile and
men’s education system and to use them for socioeconomic
development. Today in the modem world joint educational
system existed is the continuation of joint educational
system of that time (except for the years 1943–1945).
Sexual education in gender pedagogy is fundamentally
different from conventional methods. Traditional pedagogy
in the issue of sexual education is based on the biological
cause of unequal distribution of labor between men and
women, the new approach is based on the definition of
«social gender» and the social rights of those who are
more vulnerable to discrimination, regardless of gender.
Restriction of women’s social roles, their involvement in
reproductive labor, and the deprivation of women’s right
to education and work in many countries have resulted
in more protection from the new system and more active
involvement of international organizations in ensuring
their rights. Of course, all these issues are based on equal
opportunity for women to receive equal education and
gender dimensions.
Although gender pedagogy is a new understanding of
science, the question of the importance of teaching and
learning issues has always been a focus of philosophy and
psychology. However, as the feminist philosophy emerged
from the middle of the XIX century, the problem was
not considered in the context of the «biological gender»
and «social gender» relations and the social roles of the
sexes were regarded as the continuation of their biological
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existence. Researches carried out in the field of gender
pedagogy separates the «biological gender» and «social
gender» concepts methodically. Often, contemporary studies
conducted under the terms of «gender education» and
«gender education» also comprehend the «gender pedagogy».
There is a concept of «sexual education» in the
traditional education system. This concept is intended to
raise awareness about the moral preparation of the sexes
for family life. There is a controversy among researchers
on whether gender–related «gender education» or «sexual
roles» is «different from sex education». However, the
concept of «gender education» is more socially–culturally
related to psychological and socio–psychological problems,
in contrast to the concept of «sexual education», which is
related to more spiritual and medical awareness.
Gender pedagogy is not a sexual unification, it is a
supporter of sexual differential education system. In the
XX century, the education system, based on the unified
«non–sexual education» principle of girls and boys,
was replaced by «gender education» in many Western
countries starting in the 1980s and early 1990s. In the new
educational process, the peculiarities of the sexes are taken
into account and different approaches are applied to them.
Development of women’s femininity in women and men’s
personality in men is considered as the key condition for the
formation of personality.
The application of differential and individual
approaches to the student leads to the emergence of ideas
about differential education. We know that Azerbaijan has
such education system until the USSR. However, gender
pedagogy does not mean returning to the same system.
First, establishing an old education system on patriarchal
parameters contradicts the gender methodology. Secondly,
gender pedagogy implies differential education, not a
differential education.
Table 3
The nature of gender and sexual role approaches
in education
Gender approach

Sexual role approach

Aiminga at softening and
neutralizing of differences
between sexes

Aiminga at barking of
differences between sexes

Gender identity education in
the spirit of free choice

Gender identity education
in the spirit of tough (pre–
sentence) choice

There are no «pre–selected
roles» for women and men

There are «pre–selected
roles» for women and men

Supporting the types of
activities appropriating the
interests of the individual

Supporting gender–
appropriate types of
activities

Justify the fact of non–
propering the training for
the sex

Justify the fact of propering
the training for the sex

Trends in the elimination of
the gender scheme formed
by culture

Trends in the hardening of
the gender scheme formed
by culture

Opportunities for the
abandoning of society
traditional patriarchal
models

Criticism of the abandoning
of society traditional
patriarchal models

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 125

When it comes to gender issues, the rights of women
who suffer most from the brutalities of patriarchal systems
are highlighted. One of the main reasons for the emergence
of gender pedagogy is to change the existing socio–cultural
situation and improve it. Since the traditional education
system is an integral part of that society, its changes also
becomes a necessity. According to gender pedagogy,
traditional «non–sexual education» should be replaced by
the principle of «sexual education».
Gender analysis of pedagogy promotes the emergence of
interesting issues. According to this approach, the category
«sex» has a complex structure, as it is not only a knowledge
of natural conditions, but also a socially transmitted
phenomenon. This structure incorporates certain stereotypes,
archetype and reflects them in social behavior norms,
outlook. Genderologists believe that these codes transmitted
through culture form a concept of gender identity. For this
purpose, identification of an individual’s biological and
social sex is not correct. That is, an individual’s biological
genus shapes nature, the social sex of the individual is
formed by society. These, however, do not coincide in most
cases. This has a negative impact on the identity of the
person.
While traditional education is a prerequisite for a
generation acquired from the knowledge and experience
that it has experienced, all social and cultural traditions
transmitted in the new approach are being filtered by
serious criticism as a element of patriarchalism. Traditional
relationships between teaching and learning here are valued
in terms of new feminist philosophy. Because it is assumed
that the gender assimetry of the traditional education
system, starting from the pre–school era, reflects patriarchal
traditions in textbooks, in the training and education
process breaches self–esteem and normal psychological
development of the sexes. The introduction of a new
educational system requires the development of new
generation of educators and their experience in working
with new methods.
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Гендерна рівність і її роль в динаміці розвитку освіти
Якщо основною метою в традиційній системі освіти є формування
особистості, як єдине ціле в фізичному, інтелектуальному і моральному
сенсі, основною метою гендерної педагогіки є уявлення особистості як
статевого, соціально–культурного феномена. Питання статевої ідентифікації
особистості визначає суть нової системи освіти. У новому освітньому
процесі, який докорінно відрізняється від традиційної системи освіти, де
жіноче і чоловіче начало об’єднується у феномені єдиної «особистості»
і до обох статей виражається однакове ставлення, на перший план вису
ваються психологічні відмінності дівчаток і хлопчиків, їх виховання різними
методами.
Ключові слова: гендерні дослідження, стереотипи, класичний,
постмодернізм, фемінізм, маскулінізм.
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Peculiarities of the use of system theories
and their principles in teaching process
The article consideres a number of problems as to the system approach in
teaching process with the aim of improvement of its methodological quality.
Keywords: system order, tektology, system forming factors, methods, system
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(стаття друкується мовою оригіналу)
Methodology of academic learning is impossible without
system approach, wchich became popular in the second
part of the XX century. Although system views existed
from acient times, one of the oldest philosophic categories
was the category of the «whole», the first variant of the
general system theory was proposed in 1912 by Russian
scientist A. Bogdanov (his real name is Malinovskiy,
1973–1928) as teachings about tektology. This term means
study about construction as a synonym for the modern word
«organisation». Tektology by Bogdanov – it is the general
theory of organization and disorganization, a science about
universal types and laws of structural reconstruction of any
system.
The main idea of tektology presupposes identity of
organization of various levels systems: from microworld
till biological and social systems. As to social processes
A. Bogdanov considered that any human activity is
objectively organizational or disorganizational. He thought,
that disorganization it’s a separate case of organization. In
whole world there took place the struggle of organizational
forms, and defeat more organized forms (it doesn’t matter
are they economical, political, cultural or ideological). It’s
due to fact that organized system is always bigger than the
sum of it’s components and disorganized system is always
less than it’s components.
That’s why the task of tektology is the better
organization of things (technologies), people (economy)
and ideas. A. Bogdanov thought that any activity of a man
can be considered as some material of an organizational
experience and it should be researched from the organi
zational point of view.
Austrian biologist and philosopher L. Bartalanfy
(1901–1972) worked out the second variant of general
systems theory. He laid foundations of the conception of the
organismic to organized dynamic systems, which possess
the ability to reach an aim despite breaches at the early
stages of development. He included principles of wholeness,
organization and isomorphism in one conception. At the
beginning he used the idea of open systems for explaining
of a number of problems of biology and genetics, but
then came to the conclusion, that the methodology of the
system approach is more wide and may be used in different
branches of science. Thus the idea of the general theory
of systems appeared. He estimated it as a fundamental
science, which deals with the problems of various nature
systems.
The further development of system knowleage lead to
appearance of several variants of general system theory in
a narrow understanding of a word, appeared achievements
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about systems of various nature: physical, chemical,
biological, social.
In western countries the ideas of theory of systems
developed such scholars as American scientist R. Akoff,
polish economist O. Lange, American sociologist R. Merton,
American researcher M. Mesarovich, English scholar
T. Parsons and others.
One of the most important problems in defining of
a system is finding out of factors, which unite different
elements in one system.
The idea of the system formingfactor appeared in
ancient times. For instance, Plato thought that world
was formed by Creator which gave him order. Aristotel
considered a form as a factor of organization. According
to Gegel systemforming traits had contradiction. As to Mar
the main role in systemforming had necessity. Nowdays the
principle of system is considered an attribute of matter and
consciousness.
Systemforming factor, on one side, is an objective
phenomenon, because it characterize the ability of a matter
to find and manifest system nature. But, on the other hand,
it is a means of isolating a system from environment, that is
an instrument to check wheather isolated is a system. Thus,
systemforming factor – it is one of the manifestation of
matter’s activity in the aspect of possibility to form systems.
The problem of finding systemforming factors is one
the main problems of science, because when we find
factors, we find a system. And this leads to the cardinal
rise of the learning effect. It’s enough to have a look at
the periodical law and construction of periodical system of
elements opened by D. Mendeleev. Systemforming factor
of the periodical system of elements is dependence between
atom’s weight and characteristics of elements. The opening
made it possible to unite all elements in one strict periodical
system, created possibilities not only to describe features of
the present elements, but also to foresee appearance of new
ones.
There are two directions for searching systemforming
factor:
The first – scientific in which there is searched
pecularieties, specifics, a nature of the systemforming
factors in an each analyzed system.
The second – is characterized by means to find
out behind specifics, original traits of the concrete
systemforming factor laws which are real for all systems but
which are manifested in different systems.
There are several ideas of finding main factors which
form a system from the philosophic point of view. The
founder of the theory of functioning system P. Anohin put
the idea: the main and signal factor – the result of function
in of a system, which if not enough, actively influence on
the choice of that stages of will among components of the
system which when integrated define the further getting of a
sound result. According to the functioning theory of systems
the systemforming factor is a dominant motivation, which
is being formed on the basis of a leading demand of an
organism.
There occur ideas that the systemforming factor is an aim,
for the sake of which the components of a system are united
and function for it’s sake. It’s true for live nature and social
life. In this case the whole system organization is leading.
In nature, where aim is movement to the condition of
balance it is not expressed so vividly.
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To systemforming factors belong time, but not it’s past
part but that which we call future. The future may be the
aim of integration. The concept «for the sake of future» is
used in the processes of forming any systems. The future
is also in the foundation of their preservation. Besicles,
future effect on the system development by the fact, that it’s
origins existed in past Especially good these categories are
used for analysis of social systems. It’s enough to mention,
that in recent years of the last century the development of
many countries and nations was essentially stimulated for
achieving serious economic, political and social sucsseses.
The emergence of new aims strengthen and develop a
system.
Methodology of systems analysis is a complex of
principles, approaches, concepts and specific methods. Let’s
examine it’s main components.
Principles are considered to be general, initial
regulations, some common rules of educational activity,
which point out the direction of scientific research, but don’t
point out a specific truth.
They are worked out and historically summarized
requirements for educational process, which play regulative
role in education. Substantiation of principles–the first stage
of methodological concept arranging.
To main principles of systems analysis are referred the
principles of:
common connection – functions as manifestation of
universal unteraction of subjects and phenomena;
development – systems pass stages of emergence,
development, maturity and decay;
integrity – when an object is examined from the point of
view of inner unity;
systematization – objects are considered as systems,
which is not led down to the set of elements and ties;
optimality – any system can be led down to its better
functioning from the point of view of any criterition;
hierarchy – it displays itself as a formation of
submission;
formalization – any system can be presented by formal
models, including logical, mathematical, cybernetic;
standardized – any system can be perceived only when
it is compared with another standartized system;
goal setting – any system strives for reaching better
status, which is the aim o the system.
Characteristic of main approaches in systems analysis.
Methodological approaches in systems analysis combine
set of formed in analytical practice methods and ways of
realization of system activity.
System approach. Traits of the whole can’t be led down
to the sum of trait: elements.
Structural – functional approach. Defining of depen
dence between the structure and functions of a system.
Constructive approach. Realistic analysis of a problem.
Analysis of all possible variants of the problem solution.
Complex approach. Considering all aspects, traits, variety
of structure functions, its connection with surrounding.
Problem approach. Assessment of a problem as.a
contradiction between sides of an object, which determine
its development.
Innovative approach. Stating a problem of renewing.
Forming of the ir model which ensure problem solution.
Norm approach. Stating system problem. Setting up
rational norms o
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Activity approach. Defining a problem and objects of
activity. Forming and tasks of activity. Defining the activity
subject. Forming the activity i alization of activity.
Morphological approach. Maximum concrete definition
of a problem. Finding out the biggest number of unties in
the frame work of all possible variants of a the problem
solution. Realization of the system by means of combination
of the main structural elements.
Usage of the methods of the morphological modeling:
– systemetic cover of the field;
– opposing and constructing;
– comparison;
– gerenalazation.
Program and goal setting approach. Definition of a
problem. Formation of goals. Working out a program for
reaclung goals [1].
Systems analysis methods. The main part of the systems
analysis methodology are methods. They are assessed in
various ways. For instance ocholar Y. Chernayk divedes
systems analysis methods info four groups: nonformal,
graphic, quantitive and modeling.
Some ocholars classify methods of recearch into three
groups:
1) methods which are based on the knowleage of experts;
2) methods of formalized usage of systems;
3) complex methods.
To our mind systems analysis methods have not yet
received authorused qualification in science.
As a variant of such a qualification may be used:
– type of Knowleage with corresponding methods;
– way of realization, in which may beysed intuition or
Knowleage;
– carried out function, which directed to receiving,
transfering and processing of information;
– level of Knowleage – theoretical or experimental;
– the form of Knowleage supply, which can be
qualititive or quamtilitive.
Thus methods of systems analysis:
Classification in accordance with type of Knowleage
– philosophic methods;
– scientific methods;
– specific scientific methods;
– subject methods.
Classification as to the way of realization:
– intuitive methods;
– scientific methods.
Classification as to the functions which are fulfilled:
– methods of getting information;
– – methods of sending information;
– methods of information analysis.
Classification as to the level of knowleage:
– theoretical methods;
– empirical methods.
Classification as to the ащкь of knowleage:
– quantitative methods;
– quantatative methods.
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у мистецькому учбовому закладі
Розглянуто застосування ефективного методу проектного навчання
у мистецьких навчальних закладах в процесі формування професійних
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Сучасна парадигма якісної освіти ґрунтується на
підготовці висококваліфікованого, конкурентоспромож
ного фахівця, який є соціально активною, організованою
та відповідальною особистістю.
Одним з чинників якісного навчального процесу
мистецького напряму є участь в організації та про
веденні творчих проектів.
Це має позитивний вплив на розвиток мотивації
студентів до навчання, підвищення пізнавальної
активності та самостійності, розвиток якостей, які
сприяли б активному залученню до творчої діяльності.
Висуває перед мистецькими навчальними закладами
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завдання створення сприятливих умов для розвитку
кожного студента, підвищення його інтелектуального
потенціалу, всебічного врахування індивідуальних
здібностей, нахилів, інтересів, надання можливостей для
реалізації, становлення як суб’єкта навчального процесу
та майбутньої професійної діяльності.
Творчість – діяльність, в наслідок чого з’являється
щось нове, чого раніше не було, на підґрунті реорга
нізації наявного досвіду і формування нових комбінацій
знань та умінь [1, с. 249].
Проект – тимчасове підприємство, яке направлено на
створення унікального продукту, послуги або результату
[2, с. 3]. Це можливість реалізації різноманітних ідей
сучасної особистості. А для творчої людини це є
сутністю її професійної мистецької діяльності.
Стандарт змісту навчання визначає ту частину
навчальної програми, якою повинні оволодіти всі
студенти. Але сучасне суспільство вимагає впевненої
заявки про себе, своїх бажань і можливостей, потребує
відповідної зовнішньої репрезентації себе.
Отже одним із перспективних шляхів інноваційних
освітніх технологій вважають проектне навчання, яке
надає можливість особистісного розвитку, комуніка
тивних умінь, тренінгу ділової комунікації тощо.
Ідея проектного навчання виникла на початку ХХ сто
ліття в педагогіці США (Джон Дьюї) під назвою «метод
проблем». Паралельно ці ідеї впроваджувалися в Росії
С. Т. Шацьким. Але в 1931 році метод проектів в цій
країні було заборонено.
Сучасні освітні технології та євроінтеграція надали
можливість активного розвитку та впровадження нових
перспективних форм в систему національної освіти та
виховання високоінтелектуальної та культурно освіченої
особистості, однією з яких є проектне навчання.
Проектними технологіями навчання та їх досліджен
ням займалися В. Болотов, В. Сериков, Н. Гальськова,
Г. Воробйов, Н. Морзе, Є. Полат, А. Уваров та інші.
Проте, не зважаючи на значну кількість наукових
робіт зазначеної тематики, досліджень, присвячених
використанню можливостей проектних технологій
навчання в мистецьких навчальних закладах бракує.
Метою даної статті є розкриття сутності проектного
навчання в навчальному процесі ВНЗ, що забезпечує
формування професійних вмінь та навичок майбутніх
хореографів.
Згідно мети були поставлені завдання розкрити
підходи науковців до визначення сутності понять
«навчальний проект», «метод проектів», «творчість»,
обґрунтувати типи досліджуваних технологій, етапи
організації, вимоги до педагога, показати можливості
проектної технології навчання щодо формування
професійних вмінь та навичок майбутніх балетмейстерів.
Визначаючи сутність поняття «навчальний проект»,
слід зазначити, що воно вперше з’явилось у ХVІІ–ХVІІІ
століттях і служило синонімом словам «експеримент» у
природничих науках і «розгляд справ» у юриспруденції.
Пізніше у ХІХ столітті були визначені ще дві моделі
проектів, які використовуються і сьогодні. Перша,
давніша, модель Вудворта передбачає, що учні спочатку
вивчають матеріал, набувають знань та навичок,
які в подальшому знадобляться для конструювання
проектів. Друга, сучасніша, модель Ричардса передбачає
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«занурення» в проблему, її фундаментальне дослідження
[3, с. 59].
Метод проектів – це система учбово–пізнавальних
прийомів, які дозволяють вирішити ту або іншу
проблему в результаті самостійних або групових дій тих,
хто навчається. Метод проектів стимулює потрібність
учня в самореалізації, самоствердженні, в творчій
діяльності; реалізує принцип співпраці учнів і дорослих,
дозволяє поєднувати групову та індивідуальну роботу.
Проаналізувавши літературу з педагогіки та психо
логії, було зазначено, що поряд із поняттями «проект
ний метод навчання», «метод проектів» науковці
використовують наступні поняття «проектна діяль
ність», «проектне навчання», «навчальне проектування»,
«проектна технологія навчання». Проте, розуміння дос
лідниками сутності досліджуваного феномену принци
пово не відрізняються.
Так В. Мельников, В. Мигунов, П. Петряков розу
міють метод проектів як організацію процесу навчання,
за якою студенти набувають знання та вміння у ході
планування й виконання практичних завдань–проектів,
що поступово ускладнюються [4, с. 11].
І. Чечель відзначає, що проект – це буквально
«кинутий вперед», тобто прототип, прообраз будь–якого
об’єкта, виду діяльності, а проектування перетворюється
в процес створення проекту [5, с. 11].
На думку М. Елькіна, метод проектів дозволяє
реалізувати діяльнісний підхід у навчанні, застосувати
знання та уміння, здобуті при вивченні дисциплін на
різних етапах навчання, інтегрувати їх в процесі роботи
над проектом [6, с. 53].
У сьогоднішньому суспільстві, коли в усіх сферах
відбувається стрімке зростання обсягу наукової
і технічної інформації, потреба у набутті певних
умінь і навичок має особливе значення, вимагаючи
від сучасного фахівця збільшення ваги самостійної
діяльності дослідницького характеру. Метод проектів,
зорієнтований на самостійну діяльність студента,
допускає розв’язання певної проблеми, що передбачає
як використання різноманітних методів, форм, засобів
навчання, так і інтегрування знань, умінь та навичок з
різних галузей науки та мистецтва.
Головна мета проектного навчання:
– навчити студентів самостійно досягати постав
леної мети;
– навчити студентів передбачати міні–проблеми, які
можуть виникнути на шляху досягнення мети;
– сформувати у студентів вміння працювати з
інформацією;
– сформувати у студентів навички проведення
досліджень, передачі і презентації отриманих знань і
досвіду, праці і ділового спілкування в групі.
Проектне навчання має потенціал, щоб дозволити
студентам: наукові дослідження, планування, розробку
та створення творчих проектів, підвищення їх
компетенцій. На відміну від традиційних учбових
занять, виконання і завершення проекту може зайняти
декілька тижнів або продовжуватися протягом семестру
або року.
Обираючи тему проекту слід враховувати необхідні
вимоги до здійснення практичних завдань, серед яких
найбільш суттєвими є:
– підготовка студентів до даного виду діяльності;
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– зацікавленість студентів в проблемі;
– володіння новими знаннями, що необхідні при
виконанні проекту;
– практична направленість і значимість проекту;
– творча постановка задачі;
– практична реалізація проекту.
Останнім часом проектне навчання стало однією
з форм навчального процесу ВП «Миколаївська
філія КНУКіМ». Отримуючи базові фахові знання з
дисциплін професійного циклу, студенти мають змогу
застосовувати їх при реалізації творчих проектів.
Основною метою проектного навчання студентів–
хореографів є використання надбаних вмінь і навичок
у виконавській практиці та можливість розвитку
балетмейстерських здібностей.
Успішність молодого фахівця ґрунтується на умінні
швидкого адаптування до вимог і потреб сучасного
суспільства. Тому універсальність є однією з умов
конкурентоспроможності на ринку праці.
Навчальний план кафедри хореографії ВП «МФ
КНУКіМ» включає перелік дисциплін всіх напрямів
хореографічного мистецтва: народно–сценічний, класич
ний, сучасний, історико–побутовий, дуетно–сценічний
види танцю тощо. Студенти набувають виконавських
навичок під час практичних занять та удосконалюють
їх в студентському ансамблі танцю, який систематично
бере участь в творчих проектах університету, міста,
області.
На меті кожного проекту стає активізація креа
тивного мислення студентів, їх нестандартний погляд
на сучасне традиційне мистецтво, інновації в музично–
хореографічних формах. З’являються хореографічні
роботи як традиційного наповнення, так і нового
зразка з сучасною проблематикою. Перспективними
стають тенденції співпраці студентів різних напрямів
підготовки: музичного мистецтва, культурно–дозвілевої
діяльності, дизайну та хореографії.
Організовуючи проекти, студентам пропонується
застосувати самостійну роботу по підготовці хореогра
фічних творів з вокальним виконанням, з інструмен
тальним або оркестровим супроводом.
Однією з форм проектного навчання на кафедрі
хореографії є підготовка та реалізація хореографічних
спектаклів. Виконуючи даний аспект роботи, студенти
не тільки працюють з музикою, лексикою, драматургією,
вибудовують чітко визначені, яскраві образи, але
вчаться, по–перше, будувати мізансцени, користуватися
декораційними прийомами та освітленням. По–
друге, відбувається процес впровадження групової
колективної роботи над одним творчим проектом. Це
має позитивний вплив на розвиток комунікативних
якостей, відповідальності, дисципліни, поваги до колег
по творчому цеху, шліфуються балетмейстерські
навички, удосконалюється режисерське мислення, тех
нічна та акторська майстерність, робота з партнером,
користування атрибутами.
Така співпраця вимагає від студентів уміння
практично застосовувати позитивну взаємодію і нести
індивідуальну відповідальність, здійснювати збільшену
трудову активність.
Підвищення мотивації та розвиток творчих здіб
ностей відбувається при наявності в проектній діяль
ності ключової ознаки – самостійного вибору. Розвиток
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творчих здібностей і зміщення акценту від інструмен
тального підходу до технологічного відбувається завдяки
необхідності продуманого вибору інструментарію і
планування діяльності для досягнення кращого резуль
тату. Формування почуття відповідальності відбувається
підсвідомо: студент прагне довести, в першу чергу,
собі, що він зробив вірний вибір. Слід зазначити, що
прагнення до самоствердження є головним фактором
ефективності проектної діяльності. При вирішенні
практичних завдань безумовно виникають відносини
співпраці з педагогом, бо для обох задача представляє
змістовний інтерес і стимулює прагнення до ефектив
ного вирішення.
В системі проектного навчання важливим є індиві
дуальний підхід до студентів, які мають різний рівень
підготовки та творчі здібності. Тому слід враховувати
індивідуальні особливості учнів при постановці
задач. Більш сильні і наполегливі студенти можуть
виконувати складні, насичені віртуозною технікою
танцювальні комбінації, вирішувати режисерсько–
балетмейстерські питання, виробляти хореографічний
продукт для різноманітних концертних програм. Менш
здібним студентам потребується більша підтримка
при зменшеній вимогливості з боку педагога. Такі
студенти можуть виконувати нескладні завдання, які
обов’язково повинні бути заплановані на кінцевий
результат. Співпраця викладача і студентів повин
на відбуватися невимушено, в доброзичливій фор
мі. Успішність проектного навчання базується на
розумінні можливостей кожного студента, умінні
підказати і направити його до прийняття власного
рішення.
При проектному навчанні не менш важливим
фактором є представлення результатів роботи. Творчий
продукт, який виробляється студентом під час роботи
над проектом, повинен бути представлений в гідних
умовах, що потребує вирішення питань матеріальної
бази, технологічно–інформаційного забезпечення, а
також чітко визначене коло глядацької аудиторії.
Як зазначають Ч. Мейєрс та Т. В. Джонс проектна
робота характеризується найбільш суттєвими рисами:
– залежність учасників від групи як цілого сприяє
успішному завершенню завдання;
– враховуючи індивідуальність навичок, перед учас
никами можна ставити різні завдання, щоб забезпечити
їхній внесок у груповий проект;
– зміст навчальної задачі може виявитися більш
складним і тоді групи можуть збиратися у поза ауди
торний час, а не лише працювати за розкладом;
– важливі соціальні навички набагато ширші, ніж
просто слухання і запам’ятовування. Тут є місце для
створення й отримання позитивного зворотного зв’язку,
а також для формування навичок критики групового
процесу як цілого;
– викладачі виступають у ролі співучнів або майст
рів–учнів, допомагаючи групам утримувати напрям і
надаючи ресурси для виконання групових завдань [7,
с. 81].
З кожним виконаним проектом навички проектної
діяльності студентів удосконалюються. Навчання
проектній діяльності дозволяє студенту проявити свої
здібності, навчитися захищати свій проект, аргумен
тувати свої висновки, просто стати успішним. В проект
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ній діяльності отримують розвиток і психологічні якості
особистості студента. Зростає самооцінка, впевненість
в собі, підсилюється мотивація на досягнення успіху,
розвивається увага, пам’ять, засвоюються різноманітні
форми міжособистісних комунікацій.
Висновок. Отже, проведений аналіз сутності проект
ного навчання довів, що реалізація проектів базується
на особистісно орієнтованому підході, розвитку
пізнавальних навичок і вмінь самостійно вибудувати
нові методи і принципи роботи над хореографічним
матеріалом. Це відкриває широкі можливості для
формування у студентів самостійності, критичного мис
лення, оволодіння навичками пізнавальної діяльності
і соціальними вміннями. Перспективним є також залу
чення професорсько–викладацького складу до виконання
творчих проектів та здатністю використовувати напра
цьовані практики у своїй професійно–педагогічній діяль
ності.
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Розуміння виховного ідеалу
в культурно–освітньому просторі
України 1919–1940 рр.
Розглянуто культурно–освітній простір України доби 1919–1940 років,
зокрема тогочасний виховний ідеал. Пильно вивчено динаміку розвитку й зміни
виховного ідеалу та способів його втілення, а також вплив зовнішніх факторів на
гуманітарну політику зазначеного періоду (надто зміну соціально–економічних
умов і політичної кон’юнктури). Авторка виокремлює три культурно–освітні
етапи розвитку виховного ідеалу та аналізує їхні особливості на матеріалі
праць тогочасних культурних діячів, а також сучасних дослідників.
Ключові слова: виховний ідеал, виховання, ідея, трансформація виховного
ідеалу, еволюція виховного ідеалу, гуманітарна політика, освітній процес,
культурно–освітній простір, суспільно–економічні детермінанти, політична
кон’юнктура, культурні діячі, громадські організації.

Від формування первісного суспільства і до сьогодні
протягом усього свого розвитку людство приділяє
велику увагу процесові формування нового покоління,
а особливо розвиткові моральних якостей у дітей і
підлітків. На цей процес впливають різні чинники,
зокрема географічне розташування країни та політично–
економічний рівень розвитку суспільства. Відомо, що
життя людей у різних країнах і різних регіонах світу
визначають різні, часом діаметрально протилежні
моральні, етичні та релігійні засади: життя в ХХІ–му
столітті в Європі, Азії і Африці разюче відрізняється.
Слід зауважити, що розвиток суспільства однієї країни
чи регіону має і діахронічний вимір розвитку, адже
на різних історичних етапах суспільство має різні
потреби. Приміром, у Середньовіччі кожна родина
належала до певного суспільного щабля й виконувала
функції, притаманні тόму прошаркові, який вона
представляла. Місце, яке людина посідала в суспільстві,
визначало чи не все її подальше життя, зокрема місце
проживання, коло спілкування, поведінку тощо. За
цих умов життєві шляхи селянина й лицаря, міщанина
й короля майже не перетиналися, тож не дивно, що
їхні діти здобували різну освіту (якщо й здобували) і
продовжували справу батьків. Щодо цього видатний
український педагог Г. Ващенко зазначав, що «кожен
нарід, кожна епоха мали й мають свій виховний ідеал,
бо без нього неможливе саме виховання», а виховання
загалом визначав як формування особистості з метою
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наближення її до конкретного виховного ідеалу [2,
с. 200]. Так, педагог відзначає, що виховним ідеалом
давніх афінців була всебічно, гармонійно розвинена
особистість, спартанців – «хоробрий, сильний, спритний
і витривалий вояк–патріот», у США – ініціативна
й енергійна людина, що поєднує у своїй діяльності
теорію й практику, а виховний ідеал СРСР визначав як
формування озброєного «знанням і технікою знаряддя
комуністичної партії в її боротьбі за панування над
світом» [2, с. 200].
Сьогодні сучасне українське суспільство як ніколи
потребує змін у підході до виховання дітей і юнацтва,
зокрема переосмислення виховного ідеалу й коригу
вання його відповідно до вимог сучасності, адже
на порядку денному стоїть завдання подолати нега
тивні риси і прояви радянської спадщини (у тому
числі в освіті) та реалізувати євроінтеграційний
проект. При цьому дуже важливо вивільнитися із
тенет міфотворчості радянського зразка і перейти
від утопічних проектів реформування освіти до
реалістичних [18, с. 190–198]. Для виконання цього
амбітного завдання слід звернутися до аналізу виховних
основ культурно–освітнього простору, оскільки тільки
такий підхід дозволить вийти на якісно новий рівень
розвитку освіти без втрати національно–культурної
спадковості та продуктивних здобутків попередніх часів.
Отже, розглядувана тема є актуальною.
Метою цієї статті є аналіз розвитку виховного ідеалу,
що склався і функціонував в УРСР в період 1919–
1940 років.
Поняття ідеалу тісно пов’язано з поняттям ідеї, і,
хоча ці лексеми є загальновживаними, обидва слова
первісно належали до галузі філософії. Самé слово
«ідеал» походить від латинського idealis і французького
idéal (а вони від грецького ἰδέα – «першообраз») і є
філософським терміном, що означає «уявлення про
найвищу досконалість, котра як взірець, норма і мета
визначає спосіб і характер діяльності людини або
соціальної групи» [14, с. 231]. На думку філософів,
усвідомлення суб’єктом діяльності (людиною) своїх
потреб і того факту, що дійсність є недовершеною,
а отже потребує перетворення, є вихідною засадою
формування ідеалу [14, с. 231]. В ідеалі поєднано
об’єктивне (він виникає як об’єктивна необхідність
у розвитку суспільства, вказує на його реальний
стан та об’єктивні тенденції подальшого поступу) і
суб’єктивне (він є суб’єктивним за своєю формою),
тому його зумовлено як рівнем культури, так і рівнем
розвитку суспільства [14, с. 231]. Оскільки будь–який
ідеал (суспільний, політичний, етичний) є своєрідним
світоглядним і регулятивним стрижнем цілепокладаючої
діяльності людини [14, с. 231], виховний ідеал (далі
ВІ) визначає людську діяльність і впливає на неї, є
соціально–культурним й історичним поняттям водночас.
Оскільки проблема виховного ідеалу належить
до компетенції кількох галузей науки, то доречно
згадати, що її вивчали не лише педагоги, а й філософи
та історики, а також і громадсько–політичні діячі.
Серед тих, хто так чи так приділяв увагу формуванню
ВІ, можна назвати як сучасних українських учених
(В. Андрущенко, І. Бех, І. Степаненко, О. Уваркіна,
М. Романенко), так і науковців–класиків (Г. Ващенко,
С. Русова, І. Огієнко, В. Сухомлинський), письменників

345

Випуск 125

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

і політичних діячів (І. Франко, М. Драгоманов,
Д. Донцов).
Термін «ідея» (гр. ἰδέα) філософи тлумачать як
форму «осягнення дійсності в думці, яка включає
усвідомлення мети та способи подальшого пізнання й
перетворення світу» [21, с. 236]. Ідея є видом поняття
своєю логічною структурою, але має певну відмінність:
вона поєднує об’єктивне знання про дійсність і
суб’єктивну мету, спрямовану на зміну цієї дійсності
[21, с. 236].
Оскільки ідеал та ідея – досить близькі поняття,
то, досліджуючи заявлену проблематику, доцільно
спиратися на філософське осмислення поняття
«ідея», а для цього слід коротко окреслити її ґенезу
від античності до сьогодення. Своїми початками це
поняття має античний час: його запропонував Платон
на позначення поєднання істини, добра і краси, а згодом
цю думку продовжив Аристотель, наголошуючи на тому,
що ідея є родовою сутністю речей і стає необхідною
формою речі, яка наділяє цю річ відмінністю та
визначальною дійсністю [10, с. 18]. Доба Нового
часу внесла свої корективи: філософи–раціоналісти
(Ґ. Лейбніц) виходили з того, що ідеї притаманні
людському духові не як готові уявлення про світ, а
лише як можливості цього світу, нерозвинуті основи
мислення [10, с. 21]. Представники німецької класичної
філософії також приділили увагу цьому питанню: так,
розуміння ідеї у І. Канта трансформується у формі
суб’єктивістського розуміння мислення в гносеології,
тоді як Й. Фіхте заперечує об’єктивний світ, вважаючи,
що мислення («ідея»,«чисте Я») повинно саме із себе
вибудувати зміст знання і світ загалом [10, с. 22–23]. Та
найбільше уваги вивченню ідеї як такої приділив у своїх
працях Ґ. Геґель, який уважав, що все буття міститься в
ідеї (в істині): ідея, чиста думка є абсолютом, а буття і
всі його визначення є моментами, які містяться в ідеї і
з логічною необхідністю із неї випливають [10, с. 24].
Серед українських філософів слід назвати П. Юркевича,
який поклав у основу ідеї «гармонію між мисленням і
буттям», динамічний синтез єдності та різноманітності,
та продовжувача ідей Ґ. Геґеля С. Гогоцького [21,
с. 237]. Сьогодні ж філософи переважно тлумачать ідею
«як начало внутрішнього конструювання системних
утворень» [21, с. 237].
Осмислюючи проблематику виховного ідеалу куль
турно–освітнього простору Радянської України, будемо
виходити з того, що виховний ідеал є невід’ємним
компонентом культурно–освітнього процесу (тобто
діяльності, яка спирається на культурну та освітню
спадщину сотень поколінь людського роду і яка сприяє
культурному прогресові завдяки обміну освітніми
та культурними цінностями народів), адже він, по–
перше, охоплює комплекс ціннісних орієнтацій та
характеристик, до яких потрібно прагнути, а по–друге,
завжди має національні ознаки, на виховання яких
впливають світоглядно–філософські умови – моральні та
культурні цінності, народний менталітет, релігія, звичаї
та традиції [16, с. 228].
Відомо, що основні засади виховного ідеалу було
сформульовано ще за княжої доби, тобто коли на
території України утворилася держава. Тоді ж було
виокремлено два основні напрями, на яких формувалися
тогочасні філософсько–педагогічні засади, – суспільно
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зумовлений і релігійно детермінований [9, с. 185].
Основними рисами виховного ідеалу доби Київської
Русі вважають гармонійне поєднання змісту ідеалів
простого християнина та князя–правителя, відсутність
суперечностей між індивідуальними християнськими
чеснотами (віра, милосердя, любов, доброта) та
колективними державотворчими (патріотизм, повага до
владної еліти, активність і дієвість), а також світськість
змісту освіти, доступність тлумачення основних чеснот
розумінню пересічного мирянина та народність, тобто
максимальне наближення змісту ідеалу до реальних
потреб народу [9, с. 211].
Оскільки у процесі виховання брали участь різні
суб’єкти, то виховний ідеал у різні часи базувався
на державницьких традиціях, світоглядно–політичних
ідеях, сімейних цінностях, а також чеснотах, які пропа
гувала церква. У XХ–му столітті механізм виховного
ідеалу українців було фактично передано різноманітним
суспільним організаціям, які вирішували гуманітарні
проблеми. Серед таких утворень можна виділити
організації, створені на громадських засадах для
вирішення суто культурних завдань («Просвіта»),
та організації, що були підпорядковані політичним
партіям і слугували не лише культурним справам, а й
поширювали певну ідеологію, зокрема соціалістичну
(Ленінська комуністична спілка молоді України
(ЛКСМУ), створена 1919–го року) чи націоналістичну
(Союз української націоналістичної молоді (СУНМ),
створений 1926–го року).
На представників української філософсько–педа
гогічної думки XX століття впливали виховні ідеї
мислителів доби Середньовіччя та Нового часу:
Я. Коменського, Ж.–Ж. Руссо (теорія вільного само
виховання), Й. Г. Песталоцці (ідеал людини–сім’янина,
трударя), Г. Сковороди («сродна праця»), а також
К. Ушинського (національна спрямованість ВІ та
значущість праці) [17, с. 14]. Водночас на їхніх ідеях не
могли не позначитися й погляди тогочасних російських
і світових діячів: Е. Кей, яка у книзі «Вік дитини»
(1900) запропонувала концепцію вільного виховання,
Д. Дьюї, який вважав дитину за сонце, навколо
якого обертається виховання, поборницю вільного
виховання М. Монтессорі [17, с. 15], Ґ. Кершенштейнера
(громадянське й моральне виховання), В. Рейн («добра
людина» як ідеал виховання), П. Наторп (соціальна
педагогіка) [17, с. 16–17].
Науковці позитивно відзначають цю особливість
розвитку української педагогічної думки на зламі
століть. Зокрема, Л. Єршова вказує, що «світська
парадигма вітчизняного виховного ідеалу ХІХ – початку
ХХ ст. сформувалася на перетині християнських,
національних, європейських і російсько–імперських
виховних ідеалів і виглядала як синтез їх основних
імперативів» [9, с. 300]. Таким чином, серед головних
рис українського ВІ, що увібрав у себе різні постулати
й ідеї, можна назвати демократизм, громадянськість,
гуманність, гідність, патріотизм, професіоналізм і
працьовитість. Окремо було визначено духовно–
моральні та національні якості ідеального педагога
народної школи – людини, яка прищеплюватиме дітям
необхідні якості: любов до дітей, доброта, педагогічний
оптимізм, здатність до самовдосконалення й сумлінного
ставлення до своїх обов’язків [9, с. 247]. Деякі думки
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тогочасних педагогів зберігають свою актуальність і
досі. Так, В. Науменко наголошував на відповідності
вчителя своїй професії, потребі бути громадянином,
моральною, освіченою та культурною особистістю
[9, с. 248]. І. Линниченко, який мав великороський
виховний ідеал за загальнодержавний, усе ж обстоював
думку про те, що передусім слід формувати особистість
загалом, а не її політичні погляди зокрема. Йому
належить чудовий вислів: «Мета виховання – дати нам
людей освічених і гуманних, а не борців за ті чи інші
політичні переконання» [9, с. 248–249].
Ця стаття містить короткий огляд розвитку куль_
турно–освітнього процесу в Україні першої половини
ХХ–го століття від 1919–го до 1940–го року. Такий
поділ, по–перше, зумовлено логікою тодішнього гумані
тарного процесу, а по–друге – соціально–політичними
умовами. Оскільки в основі періодизації лежить
передусім історичний чинник і увагу приділено діахро
нічному аспектові, то аналіз зазначеного періоду
починається від 1919–го року, тобто від встановлення
більшовицької влади на більшості українських земель,
а закінчується 1940–м роком, тобто перед вступом
Радянського Союзу в другу світову війну.
Отже, освітньо–культурний простір формувався
під впливом політичних подій, а тому пропонована
періодизація містить такі етапи:
– 1919–1921 роки (доба національно–визвольних
змагань і революційних зрушень, у галузі освіти –
декларування змін);
– 1921–1929 роки (запровадження нової економічної
політики, в галузі культури – коренізація, представлена
українізацією);
– 1929–1940 роки (встановлення тоталітарної сис
теми).
Під час громадянської війни (1919–1921 рр.) вся
територія України була охоплена повномасштабними
воєнними діями. Слід пам’ятати про те, що в рево
люційних змаганнях брали участь різні політичні сили,
та зрештою перемогли більшовики. У цей час різні
області України перебували під впливом різних партій,
а тому там провадили різну освітню політику. Так,
на початку 1919–го року Директорія прийняла закон
«Про державне управління освітою на території УНР»
(24.03.1919), за яким всі нові школи повинні були мати
патріотичну основу, а також затвердили закон про
державну українську мову в УНР, за яким українська
мова стала офіційною й обов’язковою в культурно–
освітніх установах, армії і на флоті, в урядових і
загальноосвітніх установах.
До формування нової освітньої сфери долучилися
й культурні діячі, члени «Просвіти», письменники
(О. Олесь, М. Вороний, М. Філянський, А. Кримський),
а також науковці, які створювали численні наукові
товариства.
Серед тогочасних педагогів слід назвати представ
ницю антропологічної концепції С. Русову, якій
удалося поєднати всі прогресивні ідеї реформаторської
педагогіки кінця XIX – початку XX століття. Науковий
доробок педагога полягає у розвиткові концепції
національного виховання дітей і молоді та обґрунтуванні
ідеї про тісний взаємозв’язок національного виховання
дитини і майбутнього народу, нації [11, с. 3–4].
Спираючись на науково–педагогічну та філософську
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спадщину Я. Коменського й К. Ушинського, вона
розвивала концепцію важливості завдань виховання,
адже школа виникла передусім як соціальний інститут
і виховувала відповідно до того виховного ідеалу, який
панував у суспільстві [11, с. 5]. С. Русовій належить
такий вислів: «Найкраще пристосувати дітей до
нових умов життя нашої вільної, самостійної України,
умов волі, праці, широкого культурного і морального
відродження нашого народу [1, с. 17].
Щоби зрозуміти політику більшовиків у галузі
освіти, слід звернутися до статті Я. Ряппо «Пролєта
ризація школи на Україні» (1923), в якій автор, на
той час заступник наркома освіти, змальовує новації
у вищій школі як послідовну зміну етапів роботи
щодо реорганізації навчальних закладів, покладеної
на Укрголовпросвіту – орган, створений 29 грудня
1920 року. Перший етап (1917–1919), коли до школи
мав змогу вступити будь–хто, Я. Ряппо метафорично
називає періодом відчинених дверей, але зауважує, що
робітництво не вступало до вищої школи, бо «вона була
йому чужа, ворожа й недоступна», а за війни «вища
школа наповнилась самим різноманітним елєментом
петлюрівського, деникинського, гетьманського, радянсь
кого й иншого напрямку» [6, с. 1]. Другий етап (1921 р.
в УСРР) позначився організаційним підходом щодо
зміни соціального складу студентів ВНЗ: було створено
низку підготовчих курсів і робітфаків, а третій етап
(від 1923 р.) свідчив про тотальну заміну студентства
робітниками й селянами, прийнятими «по пляновій
роскладці через профспілки, комнезами і партію» [6,
с. 1].
На Х–му з’їзді РКП(б) 14 березня 1921 р. було
прийнято курс на нову економічну політику (НЕП), яка
мусила амортизувати наслідки тривалої війни і руйнації.
У галузі культури принципово важливою стає політика
коренізації (українізації), прийнята на XII–му з’їзді
РКП(б) у квітні 1923 р. Основними її положеннями були
такі: обов’язкове знання обох мов всіма державними
службовцями, видання законів двома державними
мовами, українізацію частини діловодства ВУЦВК,
РНК і наркоматів, що мають справу з селянами [3]. У
липні Раднарком УСРР прийняв декрет «Про заходи
в справі українізації шкільно–виховних і культурно–
освітніх установ», відповідно до якого українською мали
готувати педагогічні кадри та викладати в неукраїнських
школах і низці вищих закладів. 1 червня було
прийнято додаткову ухвалу про видання академічного
українського словника та організацію у Харкові
театру української драми [3]. Я. Ряппо у доповіді «Рік
українізації у шкільній справі» відзначав складність
цього завдання: «Не так легко побороти інерцію століть.
Біда у тому, що ми надзвичайно слабкі українськими
культурними силами. Українізація – це складний,
величезний культурний процес, реалізувати який
покликане ціле покоління – вчителі і учні, від початкової
до вищої школи включно, наша молодь і наукові сили,
літератори, артисти, педагоги, філософи, лікарі, тощо»
[3]. Проте щодо перебігу українізації і власне її потреби
точилися неперервні дискусії. Зокрема, її противники
Е. Квірінґ і Д. Лебідь наголошували на тому, що
«українська культура настільки сильна, що не потребує
штучної підтримки для природного розвитку», що «на
Україні розгортається боротьба двох культур російської
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(міської) і української (сільської), в якій держава має
дотримуватися нейтралітету», а прихильники (О. Шум
ський, В. Затонський, М. Скрипник, Х. Раковський)
звертали увагу, що цей процес дозволяє українцям
зберегти зв’язок із рідною культурою [3].
Нова культурна політика захопила широкі верстви
населення. Її обговорювали на I Всеукраїнського з’їзді
(5–11 січня 1925 року) в Харкові, де було намічено
проекти з підготовки нових підручників, планувалася
перепідготовка вчительських кадрів, велика увага
приділялася історії України та українській мові. 30
квітня ВУЦВК і РНКУСРР прийняли постанову «Про
заходи термінового проведення нової українізації
радянського апарату», що встановлювала систему
відповідальності за нехтування українізації аж до
звільнення. Комісія з українізації на чолі з секретарем
ЦК КП(б)У В. Затонським у складі 27 чоловік розпочала
українізацію наукових закладів. У січні 1926 р. було
створено державний європейський театр, педагогічні
відділення для нацменшостей при інститутах народної
освіти. Українізаційна робота розгорнулася і за межами
України, зокрема на Кубані [3].
У 1920–ті роки проблема ВІ дотична до проблеми
формування нової людини. Їй приділяли чи не
найбільшу увагу, адже всі заходи більшовиків було
спрямовано на формування людини майбутнього.
Сучасна дослідниця О. Марченко стверджує, що в
цей час зароджується так звана радянська педагогіка,
що зорієнтована на синтез марксистських ідеалів
комуністичного виховання і досвід вітчизняних і
зарубіжних гуманістів [14, с. 190]. Водночас радянські
педагоги засуджували погляди Г. Ващенка, С. Русової,
І. Стешенка, І. Огієнка, тобто педагогів, які особливу
увагу приділяли громадянському, патріотичному вихо
ванню, виокремлюючи національний аспект. Серед
видатних діячів слід назвати А. Луначарського, Н. Круп
ську, А. Макаренка.
Початок 1930–х років позначається негативними
тенденціями: Кульчицький. За часи сталінізму транс
формацій зазнає і культурно–освітній простір, де
освіта перебувала під тиском партійної диктатури і
терору. В цей час відбувається остаточне відмежування
від демократичних ідей і від гуманізації освіти, а
категорична відмова ідеологів дозволити людині шукати
власне місце в житті й соціумі, самовизначатися в
освітній діяльності, була дуже небезпечною: вона
зруйнувала усталену століттями систему державного
і громадського управління освітою та зробила
непотрібною цілу низку споріднених із педагогікою
наук сторінки. Втім, навіть у цей час наука не
переривала свого розвитку й виходили друком нові
важливі праці. Так, Г. Смирнов займався вивченням
нового
типу
особистості
(«Радянська
людина:
Формування соціалістичного типу особистості»). В
основу його ідей покладено розуміння нетотожності
понять «особистість» і «людина». Особливу увагу він
приділяв ролі соціального у характеристиці особистості,
об’єднуючи гуманістичні ідеї Г. Андрєєва, І. Кона,
І. Фролова, Б. Ананьєва, Л. Виготського, А. Леонтьєва,
С. Рубінштейна, Д. Узнадзе. У своїх філософсько–
педагогічних працях Г. Смирнов наголошував на
ціннісних орієнтаціях особистості, виходячи з того, що
саме в них розвивається сутнісний та індивідуальний
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досвід, а це характеризує ставлення людини до
моральних і духовних цінностей. Вченого цікавив
передусім соціальний аспект буття: місце людини
у системі суспільних відносин, її соціальні ролі,
спрямованість її особистості, тобто вся сутність, що
характеризує людину в соціальному аспекті [14, с. 219–
220, 247–248].
Дослідниця О. Невмержицька наголошує на
залежності
ВІ
від
суспільно–політичних
змін:
«Український виховний ідеал у часи неволі формувався
крізь призму прагнення до незалежності. У часи надії
на збройні повстання ідеалом був повстанець, у часи
репресій – витривалий і розумний працівник, який
примножує економічний, цивілізаційний і освітній
потенціал. Найвище цінувалася і в чоловіках, і в жінках
вірність народній справі» [16, с. 225].
Вивчення виховного ідеалу є не лише цікавою і
корисною справою: динаміка змін ВІ дозволяє глибше
зрозуміти життя наших предків і накреслити обрис
нашого майбутнього, адже виховний ідеал містить у собі
всі мрії про досконалу людину й поривання до кращого,
цікавішого й продуктивнішого життя.
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Нова українська школа:
філософські основи обґрунтування
Визначено актуальність реформування вітчизняної системи освіти з
урахуванням сучасних тенденцій інформатизації та глобалізації суспільства.
Метою статті є розкриття філософських основ концепції Нової української
школи. За результатами дослідження встановлено, що філософськими
основами Нової української школи є концепція ненасильницької комунікації
(розроблена М. Розенбергом), аксіологічний підхід до виховання та ідея
гуманізму. Ненасильницька комунікація характеризується уникненням таких
типів комунікації, при яких виникає відчуття оцінювання співрозмовника,
відчуття обов’язку або вини, критики або висунення вимог (примусове
спілкування). Аксіологічний підхід до виховання передбачає формування
моральності, людських чеснот, демократизму і пов’язана з ідеєю гуманізму –
ціннісного ставлення людини до людини (визнання людини найвищою цінністю),
повага її прав і свобод.
Ключові слова: Нова українська школа, концепція ненасильницької
комунікації, аксіологічний підхід до виховання, ідея гуманізму.

Світ змінюється, і чим далі, тим швидше. Зміни
відбуваються в усіх сферах суспільного життя. Освіта,
як провідний інститут повинна відстежувати зміни та
підстроюватися під ці зміни, а краще і випереджати їх.
Враховуючи ці зміни,освіта України вступає на шлях
реформування – шлях побудови «Нової школи». Саме
освіті належить провідна роль чинника економічного
зростання та джерела національної єдності.
Обсяг знань, якими повинен оволодіти сучасний
школяр стрімко зростає, як і обсяг інформації взагалі.
Старими методами не можливо навчати нове покоління,
яке мислить та сприймає інформацію не так, як ще 5 чи
10 років тому сприймали інформацію тодішні діти та
молодь. Отже, освіта повинна змінитися з урахуванням
сучасних тенденцій інформатизації та глобалізації.
Крім того, з філософської точки зору особистість епохи
постмодерну характеризується зміною акцентуації
із зовнішнього на внутрішній світ. Тобто навчання
так званого покоління Y, або «дітей тисячоліття», які
народилися між 1990 і 2000 роками повинне відбуватися
з
урахуванням
принципів
дитиноцентричності,
компетентнісного та діяльнісного підходів.
На думку Гао Вейчжень мету освіти інформаційної
доби, треба розширити, як мінімум, до формування
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європейського, а краще планетарного рівня самосві
домості і світосприйняття особистості, оскільки сучасна
школа фактично готує молодь до самостійного життя
у другій половині ХХІ століття коли планетарний світ
стане онтологічною, організаційною, інформаційною,
мовною і комунікативною цілісністю. До того ж, різні
суб’єкти сучасного планетарного життя вимагають від
школи «свого» випускника. Так, наприклад, Світовий
ринок очікує людину ринку, Світове громадянське
суспільство – громадянина світу, Світова держава –
людину політичну, а сфера геокультури – людину
культури. При цьому дискусія між людиною ринку і
людиною культури набула значної гостроти і не затихає
ось вже на протязі декількох останніх десятиліть.
Усі перелічені вище підходи до визначення типу
особистості, яку потребує Світове суспільство знань,
мають право на життя. Їх суперечність знімається
цивілізаційним виміром нової особистості, а саме –
Планетарною особистістю, що цілком ефективно
справляється з роллю диспозитивну коли мова йде про
інтегративний тип суб’єкта культурно–історичного
процесу на етапі буття інформаційної цивілізації [1,
с. 184–185].
У контексті означеної проблематики актуальним є
завдання визначення філософських засад Нової школи,
до яких зокрема можна віднести ненасильницьку
комунікацію, ціннісне виховання та ідею гуманізму.
Питання, які будуть розглядатися у статті вивчалися
такими науковцями, як Гао Вейчжень, С. Вітвицька,
Х. Гессманн, В. Лукьянов, Н. Міщенко, М. Розенберг,
В. Сухомлинський та інші.
У нашій країні історично склалася система
освіти, за якої педагог повинен виконати задачу,
покладену на нього суспільством, а дитина (учень)
повинна відповідати тій ідеальній моделі, що також
запрограмована суспільством. Таку педагогічну систему
називають авторитарною педагогікою, а тип комунікації
насильницьким, оскільки феноменологія саме даного
типу спілкування представлена маніпулятивним стилем.
Крім того, насильницьке спілкування характеризують
такі способи впливу на співрозмовника (учня):
вимоги; заборони; оцінка його діяльності та поведінки;
порівняння з іншими; критика і похвала, а також
покарання і заохочення; ігнорування співрозмовника;
підказки, поради; нотації і моралі. Крім того,
маніпулятивний стиль насильницького спілкування
проявляється в нав’язуванні зразків для наслідування
і прикладів правильного, з точки зору одного зі
співрозмовників, поведінки [9]. Відносини, продиктовані
таким типом комунікації, можна охарактеризувати як
відносини підпорядкування і придушення.
Альтернативою авторитарної педагогіки виступає
концепція ненасильницького спілкування (ННС) або
ненасильницької комунікації (Nonviolence communication,
NVC), розроблена американським психологом Маршалом
Розенбергом [7]. Дана концепція недостатньо розроблена
у вітчизняній науці, а тому потребує дослідження з
огляду на оновлення системи освіти.
Як зазначає Н. Міщенко, з моменту заснування
Центру ненасильницького спілкування цей метод набув
широкої популярності. Його вважають ефективним
засобом урегулювання конфліктів на особистому,
професійному та політичному рівнях. М. Розенберг
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проводив, а його послідовники й надалі продовжують
навчання методу й впровадження «програми миру» в
70 країнах. Як універсальний інструмент ефективних
комунікацій, метод широко використовується у
сферах освіти, бізнесу, дипломатії та миротворчості,
впроваджується у школах Заходу (США, Швейцарія,
Угорщина і т.д.). Ненасильницьке спілкування
визначається М. Розенбергом як спосіб спілкування й
одночасно метод налагодження відносин між людьми
[8]. У рамках цієї концепції основна увага приділяється
забороні використання комунікацій, які можуть
бути витлумачені співрозмовником як оцінювання,
спроба викликати в нього почуття провини, критика
чи вимога – тобто все, що є характерними рисами
насильницького спілкування. Саме тому концепція
М. Розенберга й отримала назву ненасильницького
спілкування, або ще «мова життя».
У контексті ідеї ненасильницької комунікації
доречно пригадати видатного українського педагога
В. Сухомлинського. Ми повністю погоджуємося
з думками Н. Міщенко, яка зазначає, що ідея
ненасильницького спілкування за В. Сухомлинським
полягає в доброзичливому ставленні до учнів, тобто
в перемозі добра над злом. Розкриваючи сутність
поняття «добро», учений наголошує на необхідності
формування в людині моральних рис милосердя,
співпереживання, нетерпимості до зла, внутрішнього
бажання творити добро, зазначаючи: «Добро – це
думка, помножена на волю… Мета виховання полягає в
тому, щоб, морально удосконалюючись, людина у своїх
взаємовідносинах з іншими людьми перемагала зло»
[11, с. 230]. Це означає, що й для вчителя визначальною
якістю є потенціал його цінностей, або, за словами
В. Сухомлинського, спрямованість на людину, здатність
любити, поважати й зрозуміти іншого. Саме тому
педагогічну систему вченого вважають яскравим
прикладом гуманістичної педагогіки, що, на відміну від
авторитарного виховання, в основі якого – примус до
навчання, передбачає здатність учителя за допомогою
почуттів і логіки проникнути у внутрішній світ дитини
й збагнути мотиви її вчинків. Гуманність не створюється
якимись особливими прийомами й неможливо досягти
якісної зміни в навчальних досягненнях учня якимись
надзвичайними заходами чи засобами впливу на волю
дитини. Гуманізувати навчально–виховний процес
потрібно й завдяки прогнозуванню розвитку такого
учня з опорою на позитивне в ньому й перетворенню
всієї структури його особистості через вплив на кращі
якості. Для цього педагог має культивувати в собі
чуйність, уміння бачити серед негативних рис характеру
й поведінки підлітка його незахищеність, прагнення
до самовдосконалення. Ідеться про зміну акцентів у
педагогічних функціях: головним завданням учителя
стає не контроль та оцінювання учнів, а надання їм
розвивальної допомоги, що активізує їхні внутрішні
ресурси для подолання навчальних проблем. Визнається
право учня бути самим собою, попри його недоліки й
помилки, виявляється повага до думок, почуттів, прав
і свобод дитини, демонструється любов. Водночас така
педагогіка ненасильства не є потуранням учителя дитині
або використанням лише схвалення, оскільки завдяки
стимулюванню механізмів моральної саморегуляції
учня передбачає прийняття ним педагогічних вимог.
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Знати дитину можна за умови постійного збагачення
педагогічної культури вчителя, першою ознакою
якої є звернення до розуму й серця вихованця: «В
учителя, який володіє цим справжнім багатством,
виклад матеріалу виливається ніби в розмірковування,
спрямоване до співрозмовника – учня. Вчитель не
виголошує істини, а розмовляє з підлітками, юнаками
і дівчатами: ставить питання, запрошує задуматися над
цими питаннями» [10, с. 452]. Ідеться про діалогічне
педагогічне спілкування, що відповідає критеріям
діалогу, забезпечуючи суб’єкт–суб’єктний принцип
взаємодії [7].
Таким чином, як показує даний аналіз, ідея нена
сильницької комунікації в освіті у певній її інтерпретації
є не новою для вітчизняної педагогіки, а розроблялася
та запроваджувалася у практику ще В. Сухомлинським.
А на сучасному етапі нам необхідно доповнити,
розширити та активно використовувати передові ідеї.
Ще одним філософським аспектом Нової школи
можна назвати аксіологічний підхід до виховання
або ціннісне виховання, ідея якого також зазначена у
«Концептуальних засад реформування середньої освіти»
[5].
Покликання вчителя – не тільки збагатити учнів
різноплановими знаннями, а, насамперед, допомогти
їм знайти себе у культурному просторі, сформувати
самосвідомість. Для цього необхідно зняти абстракт
ність і знеособлення знань, забезпечити їх укорінення
у соціальному і національно–культурному ґрунті.
Логіка і структура вчительської професії має вийти
за звичні межі індустріально–просвітницького типу
мислення з його характерним акцентом на предметно–
розчленоване сприйняття світу, вузьку спеціалізацію
й гіпертрофовану технологізацію діяльності. Цілісне
осягання світу, культури людини можливо повернути у
процесі звільнення від обмеженості предметоцентризму,
занурення операційно–процесуальних аспектів педаго
гічної професії у сутнісні та культурно–контекстні.
С. Вітвицька зазначає, що філософську основу
формування системи цінностей особистості складає
ентицизм – наука про гуманістичну мораль. Тому
провідне місце серед базових цінностей особистості
займають Добро, Совість, Відповідальність, Милосердя
тощо [2, с. 65]. Цінності забезпечують людину
життєвими орієнтирами, визначають життєво важливі
цілі діяльності і, зрештою, надають людському життю
повний сенс [5, с. 222].
Нові гуманістичні орієнтири розвитку освіти в
Україні передбачають становлення такої ситуації,
котра визначила б на тривалий час шлях їх
формування. Основою для виховання майбутнього
покоління педагогів і школярів має бути об’єктивна
ціннісна реальність. Насамперед, фундаментальні
загальнолюдські цінності: Людина, Сім’я, Праця,
Знання, Культура, Земля, Мир, Батьківщина.
Ґенеза поняття цінностей доводить, що в ньому
поєднані три значення: характеристика зовнішніх
властивостей і предметів, що є об’єктами ціннісного
ставлення; психологічні якості людини, яка є суб’єктом
цього ставлення; відносини між людьми, спілкування,
завдяки чому цінності набувають значущості.
Трансформація головних педагогічних і філософсь
ких ознак категорії «цінності» покладена в основу
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концепції особистісно–зорієнтованої педагогіки і гума
ністичного виховання. Цей напрям повною мірою
враховує діалектику навчально–виховного процесу, що
заснований на необхідності єдності вільного розвитку
студента, школяра з педагогічним керівництвом ними;
необхідності адаптації цілей, змісту, форм, засобів і
методів виховання і навчання як у вищих навчальних
закладах, так і в загальноосвітніх школах, до осо
бистості, індивідуальності [2, с. 66].
Отже, підсумовуючи, можна сказати, що ідеї,
закладені у Концепції Нової української школи, вже
певним чином реалізовувалися в історії вітчизняної та
зарубіжної педагогіки. Концептуальні положення Нової
школи викладено з урахуванням реалій сьогодення,
трансформацій, що відбуваються в усіх сферах життя,
прагнення України приєднатися до Європейського
простору. Філософське осмислення основ Нової школи
дасть можливість оновити зміст освіти. Ненасильницька
комунікація, аксіологічний підхід до виховання та ідея
гуманізму – це лише невелика частина визначень, які
повинні бути теоретично досліджені та доповнені, щоб у
подальшому вони знайшли дієве практичне втілення.
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New Ukrainian school: philosophical foundations
of foundation
The article determines the relevance of the reform of the domestic system
of education, taking into account the current tendencies of informatization and
globalization of society. The purpose of the article is to reveal the philosophical
foundations of the new Ukrainian school. According to the results of the study, it has
been established that the philosophical foundations of the New Ukrainian School are the
concept of non–violent communication (developed by M. Rosenberg), the axiological
approach to education, and the idea of humanism. Non–violent communication is
characterized by the avoidance of such types of communication, in which there is a
sense of appreciation of the interlocutor, a sense of duty or guilt, criticism or demands
(compulsory communication). The axiological approach to upbringing involves the
formation of morality, human virtues, democracy, and is associated with the idea of
humanism – the value attitude of man to man (the recognition of man of the highest
value), respect for his rights and freedoms.
Keywords: New Ukrainian school, concept of non–violent communication,
axiological approach to education, idea of humanism.
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Теоретичні підходи до вивчення незаконних
воєнізованих і збройних формувань
Досліджено теоретичні підходи до вивчення незаконних воєнізованих
і збройних формувань. Зроблено висновок про те, що в сучасному науковому
дискурсі переважають праці, присвячені кримінологічним характеристикам
цих формувань і особливостям застосування до них норм кримінального
законодавства. З огляду на необхідність вироблення ефективних механізмів
запобігання та протидії діяльності цих об’єднань, автор принципово обстоює
доцільність застосування комплексного міждисциплінарного підходу. Це
дозволить об’єктивно встановити і зафіксувати першопричини їх появи,
тенденції розвитку й особливості маніфестації в суспільному житті, а також
сприятиме розробленню і реалізації ефективних заходів щодо профілактики,
локалізації та нейтралізації діяльності цих формувань задля неухильного
дотримання прав та інтересів людини і громадянина в нашій державі.
Ключові слова: незаконні воєнізовані та збройні формування, екстремізм,
тероризм, теоретичні підходи.

У сучасному світі екстремізм і тероризм стали
визначальним чинником ескалації реальних загроз для
політичної стабільності держав. Зазначені явища харак
теризуються надзвичайно високими мімікрійними й
адаптивними можливостями, що дає змогу їх суб’єктам
досить швидко пристосовуватися до будь–яких сус
пільно–політичних коливань і трансформацій як у дер
жаві в цілому, так і в її окремих регіонах. Варіативність
соціальних адаптацій, на думку авторитетного сучасного
дослідника феномена екстремізму О. Ростокінського,
дозволяє цьому явищу набувати форм наукової
полеміки, класової боротьби, релігійної проповіді,
авангардного мистецтва тощо [44, с. 29]. Керівники,
неформальні лідери та ідеологи екстремістських і
терористичних угруповань, прагнучи легітимізувати у
свідомості своїх реальних і потенційних прихильників
використання насильства, вдаються до різноманітних
тактичних прийомів, використовуючи націоналістичні та
патріотичні гасла, проголошуючи необхідність захисту
найбільш соціально вразливих верств населення тощо.
Проте такі прагнення створити собі респектабельний
імідж наштовхуються на несумісність проголошуваних
гасел із вкрай деструктивною соціально–політичною
практикою, яка в багатьох випадках призводить до
численних людських жертв і руйнувань.
Активно використовуючи наявні в суспільстві
суперечності, пов’язані з нагромадженням нерозв’язаних
політичних, соціально–економічних і соціокультурних
проблем,
екстремістськи
налаштовані
політичні
сили спрямовують свою діяльність на дестабілізацію
внутрішньополітичної ситуації, поглиблення поляризації
політичної системи, зростання рівня конфліктності
у відносинах між окремими соціальними групами,
національними меншинами і релігійними громадами.
Це, своєю чергою, зумовлює ескалацію насильства в
суспільстві.
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Задля досягнення своїх вузькокорпоративних цілей
шляхом учинення актів диверсій, підпалів, посягань на
життя відомих державних, політичних і громадських
діячів, захоплень заручників сучасні екстремісти нама
гаються залякати населення, створити в суспільстві
атмосферу невпевненості, безвиході та страху. Викорис
тання екстремістами терористичних методів має на меті
тиск і шантаж органів державної влади та їх посадових
осіб із метою ухвалення рішень та встановлення
контролю над найприбутковішими сферами економіки в
інтересах екстремістських угруповань.
З огляду на це, їхня протиправна діяльність сполу
чається з транснаціональною організованою злочин
ністю. У сфері інтересів сучасних екстремістів опи
няються наркобізнес, торгівля людьми, незаконний
продаж зброї, вибухових і отруйних речовин. Актив
ність екстремістських груп також виявляється у
спробах заволодіти зброєю масового ураження та
поширенні найманства. Залякуючи за допомогою
терористичних актів населення, екстремісти прагнуть
показати слабкість органів державної влади та їхню
неспроможність адекватно реагувати і своєчасно
нейтралізувати терористичні атаки.
У спробах легітимізувати своє існування перед
світовою спільнотою екстремісти намагаються створити
собі образи «революціонерів», «діячів національно–
визвольної боротьби», «партизанів», «мучеників за
віру», «в’язнів совісті», які хочуть позбутися соціальних
утисків, розширити права певної національної
меншини чи релігійної громади. Проте за такими ззовні
привабливими лаштунками зазвичай приховуються
бажання здобути владу, узяти участь у незаконному
перерозподілі об’єктів власності або уникнути
покарання за вчинені раніше тяжкі злочини.
Своїми діями, спрямованими на завдання шкоди
інтересам суспільства і держави, екстремісти поглиб
люють відцентрові, сепаратистські тенденції. Така
діяльність, що супроводжується силовим захопленням
адміністративних і державних споруд, створенням пара
лельних інститутів публічної влади, може перетворити
окремі регіони держави на своєрідні злочинні анклави,
або «піратські республіки». На території таких квазі
державних утворень єдиним джерелом права зазвичай
виступає сила зброї та насильство, монополією на яке
володіють екстремістські угруповання.
Важливою ознакою екстремістських угруповань є
їхній воєнізований характер діяльності. Історія показує,
що соціально–економічні та суспільно–політичні катак
лізми, які мали місце в низці країн світу після Другої
світової війни, зумовили стрімке розгортання діяльності
екстремістських сил. Вони активно використовували
терор та різні форми підпільної збройної боротьби як
виправданий засіб досягнення політичних цілей. Під
різноманітними іредентистськими й антикапіталістич
ними гаслами хвиля терору охопила в 1960–1980–х рр.
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західноєвропейські країни. Так, баскські сепаратисти
з угруповання «Еускаді та Аскатасуна» (ЕТА) під
гаслом здобуття незалежності провінції Еускаді широко
практикували політичні вбивства аж до 1990–х рр.
Схожої тактики дотримувалися й бойовики з «Ірландсь
кої республіканської армії» (ІРА), які домагалися виходу
Північної Ірландії зі складу Великої Британії. Активісти
сепаратистської «Шотландської національно–визвольної
армії» здійснювали розсилання бомб у поштових
відправленнях, адресованих провідним британським
політикам. Ультраліві екстремісти з «Червоних бригад»
і «Фракції Червоної армії» (РАФ) протягом 1960–
1990–х рр., проголошуючи необхідність повалення
несправедливого, на їхню думку, капіталістичного
ладу, тероризували політичну еліту Франції, Італії та
ФРН захопленням заручників та організацією вибухів у
найбільш людних місцях. Резонансним стало викрадення
і вбивство в 1978 р. членами «Червоних бригад»
італійського прем’єр–міністра та лідера Християнсько–
демократичної партії А. Моро.
У цей самий час на Близькому Сході активну
діяльність провадили різноманітні арабські терорис
тичні угруповання. Проголошуючи ідеї національно–
визвольної боротьби, вони розгорнули добре структу
ровану і розгалужену мережу таборів для підготовки
бойовиків та терористів–смертників. У різних куточ
ках світу екстремісти–камікадзе, які набули навичок
терористичної діяльності в цих таборах, широко
практикували повітряне піратство, захоплювали заруч
ників, організовували вибухи, що спричинювали значні
жертви серед мирного населення. Особливо зухвалим
стало захоплення і вбивство членами палестинського
терористичного
угруповання
«Чорний
вересень»
ізраїльської команди спортсменів під час Мюнхенської
олімпіади 1972 р. У наш час найбільш одіозними і
скандально відомими у світі через цинізм та виняткову
жорстокість скоєних злочинів стали міжнародні терорис
тичні угруповання «Аль–Каїда» та «ІДІЛ», екстре
містська організація Хізб ут–Тахрір.
Події останніх років переконливо доводять, що
використання протиправних, насильницьких методів
політичної боротьби набуває характеру стійкої тенден
ції розвитку суспільно–політичних процесів і в низці
пострадянських держав. Україна в цьому сенсі не стала
винятком. Розбалансованість системи державного
управління та суспільно–політичних відносин, неста
більність соціально–економічної ситуації, криза тради
ційної системи цінностей, невизначеність соціальної
ролі та статусу переважної більшості населення
активізували діяльність різноманітних екстремістських
угруповань.
Ескалація політично мотивованого насильства
переконливо доводить, що деструктивний і руйнівний
характер діяльності перетворив суб’єктів екстремізму
на вагомий чинник дестабілізації суспільно–політичної
ситуації в Україні. Сьогодні діяльність проросійських
бойовиків із визнаних Генеральною прокуратурою
України терористичними організацій «ДНР» та «ЛНР»
[див. 46] зумовила розгортання масштабних військових
дій, що призводить до значних втрат серед мирного
населення, особового складу Збройних сил України,
правоохоронних і безпекових органів, виснажує еконо
міку та завдає значної шкоди іміджу України на міжна
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родній арені. Це загрожує злагодженому функціону
ванню владно–політичної системи, створює потенційну
небезпеку для суверенітету і територіальної цілісності
нашої держави.
Структура різноманітних екстремістських і терорис
тичних спільнот зазвичай формується з двох відгалужень:
– публічно–політичного, учасники якого вповнова
жуються вести переговори з посадовими особами
органів державної влади, виголошувати політичні заяви
та декларації від імені свого угруповання;
– воєнізованого (парамілітарного), представники
якого беруть безпосередню участь у розробленні та
реалізації силових заходів із дестабілізації суспільно–
політичної ситуації.
На сьогодні вивчення політичного характеру діяль
ності екстремістських і терористичних спільнот знайшло
своє відображення в науковій та публіцистичній
літературі, а парамілітарні аспекти висвітлюються
лише фрагментарно і поверхнево. В умовах гібридної
війни перед науковцями–безпекознавцями постала
проблема дослідження парамілітарних формувань в
Україні. З огляду на специфіку їхньої діяльності, до
цих формувань склалося неоднозначне і суперечливе
ставлення. З одного боку, їхнє існування може бути
джерелом соціальних конфліктів та одним із найва
гоміших чинників ескалації суспільно–політичного
напруження в державі, а з іншого – в умовах дезоргані
зації Збройних сил і правоохоронної системи ці форму
вання, не маючи офіційного статусу і повноважень,
можуть ставати інструментами захисту Батьківщини.
Метою статті є аналіз теоретичних підходів до вив
чення незаконних воєнізованих і збройних формувань.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні
підходи до вивчення незаконних воєнізованих і зброй
них формувань визначаються автором статті на підставі
аналізу наукової літератури, присвяченої дослідженню
незаконних воєнізованих і збройних формувань.
У сучасному мінливому світі вияви екстремізму та
тероризму стали довготривалим чинником ескалації
загроз і викликів для політичної стабільності держав.
Українська держава в цьому сенсі не стала винятком.
Події, що відбуваються впродовж останніх трьох років
на Сході України, доводять, що руйнівний характер цих
виявів перетворив суб’єктів екстремізму і тероризму
на вагомий чинник дестабілізації суспільно–політичної
ситуації, який загрожує стабільному функціонуванню
владно–політичної
системи,
створює
потенційну
небезпеку для суверенітету і територіальної цілісності
нашої держави. Особливе занепокоєння викликає
втягнення молодих людей до лав різноманітних
екстремістських угруповань, які відкрито пропагують
та відстоюють практику збройного насильства для
досягнення своїх ефемерних цілей.
Стрімке поширення ідей політичного радикалізму
в українському суспільстві, цинізм, жорстокість та
значний суспільний резонанс злочинів, скоюваних
екстремістськими і терористичними угрупованнями,
доводять, що зазначені проблеми набувають особливої
гостроти в сучасній Україні. Через це політичний
екстремізм і тероризм є одними з найвагоміших
викликів та загроз національній безпеці нашої держави.
В умовах ескалації суспільно–політичної напру
женості, посилення екстремістських і терористичних
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загроз та викликів національній безпеці України
об’єктивно актуалізується значущість наукових праць,
які розкривають сутність, ідейно–політичні характерис
тики екстремізму і тероризму, чинники та механізми
їх ескалації. Зростання наукового і практичного
інтересу до цієї проблематики має цілком об’єктивний
характер, оскільки тенденції розвитку та поширення
екстремістських ідей і терористичних практик, множин
ність форм і можливостей їх вияву в суспільному житті
вимагають розроблення дієвих заходів та механізмів
ефективної протидії цьому явищу з боку держави.
Наукові праці за цією проблематикою мають широко
інформувати українське суспільство про специфіку
цих викликів та загроз українській державності. Проте
аналіз наукової літератури, попри очевидну реальність
зазначених загроз для держави, засвідчує, що в
українській науці дослідження феномену політичного
екстремізму і тероризму має спорадичний, фрагмен
тарний характер. Наявні наукові праці здебільшого
присвячено висвітленню найбільш загальних сутнісних
рис екстремізму і тероризму, без заглиблення в їхню
вітчизняну специфіку. Недостатня вивченість цих фено
менів, множинність та варіативність їх виявів у реаль
ному житті суттєво ускладнюють розроблення технологій
попередження і протидії цим явищам та впровадження їх
у практику діяльності компетентних органів державної
влади, що гарантують безпеку держави.
Відсутність комплексних наукових праць за цією
проблематикою спричинює правову невизначеність
політичного екстремізму, яка має місце сьогодні в
українському законодавстві. Своєю чергою, це формує
в суспільстві спотворене уявлення про особливості
його маніфестації в суспільному житті та унеможливлює
його юридичну кваліфікацію. Поза увагою сучасних
українських науковців фактично перебувають такі
аспекти функціонування екстремістських і терористич
них угруповань, як спроби насильницької зміни основ
конституційного ладу та посягання на територіальну
цілісність країни й на безпеку держави, пропаганда
насильства, війни, винятковості або неповноцінності
громадян залежно від їхнього соціального статусу,
релігійних переконань, національної або мовної
приналежності, вчинення актів вандалізму щодо
державних символів та культових споруд, поширення
інформації антидержавного, провокаційного змісту,
що підриває авторитет і престиж України, органів
державної влади та місцевого самоврядування, осіб,
уповноважених на виконання функцій держави.
Доволі незначною в загальному масиві наукових
праць лишається питома вага досліджень, присвячених
проблемам створення та функціонування не передба
чених законами воєнізованих і збройних формувань,
їхньої участі в масових заворушеннях, регіональних
військових конфліктах, провокуванні силових зіткнень із
правоохоронними органами тощо, хоча актуальність цієї
проблематики у світлі подій, що відбуваються в Україні,
не викликає сумнівів.
Стрімке поширення екстремістської й терористичної
активності, ескалація політично мотивованого збройного
насильства та різноманітних форм неконвенціональної
політичної участі зумовлюють необхідність здійснення
аналізу і висвітлення причин та спонукальних мотивів
учинення злочинів, скоєних за безпосередньої участі
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незаконних воєнізованих і збройних формувань. Особ
ливої значущості в умовах, що склалися, набуває
розроблення практичних рекомендацій, спрямованих на
профілактику, запобігання та протидію діяльності цих
об’єднань.
У сучасній науковій літературі відзначається вкрай
нестабільний характер виявів екстремізму і тероризму
як форм суспільно небезпечної діяльності. Доводиться
констатувати, що незаконні воєнізовані та збройні
формування як різновид соціально–деструктивних
і злочинних спільнот, незважаючи на їхній вагомий
дестабілізаційний потенціал, і досі не стали повно
цінним об’єктом наукових пошуків сучасних авторів.
Через це, попри певну кількість наукових праць,
присвячених дослідженню сутності не передбачених
законами воєнізованих та збройних формувань, єдиної
думки в науково–експертному середовищі щодо них не
сформовано. Значною мірою це пояснюється недооці
нюванням сучасними дослідниками потенційних і
реальних можливостей цих об’єднань як інструменту
дестабілізації суспільно–політичної ситуації в державі
або її окремих регіонах.
Ознайомлення зі змістом багатьох наукових праць
показує, що діяльність незаконних воєнізованих та
збройних формувань зазвичай поверхнево висвітлюється
в межах досліджень екстремістських і терористичних
спільнот. Варто відзначити, що переважна більшість
авторів схиляється виключно до описових методів
дослідження цих формувань. Такий специфічний
методологічний підхід фокусує увагу читача лише на
загальновідомих
кримінологічних
характеристиках
незаконних воєнізованих та збройних формувань,
наведених у ст. 260 КК України, а тому не дозволяє
повною мірою виявити їхні сутнісні риси й ознаки,
зафіксувати специфіку діяльності в реальному житті.
З огляду на організаційну спорідненість та ідейно–
політичну налаштованість, об’єктивно постає потреба
в адаптації наявних підходів щодо вивчення екстре
містських і терористичних угруповань для комплексного
дослідження не передбачених законами воєнізованих та
збройних формувань.
Так, у межах соціально–філософського та соціо
логічного підходів діяльність незаконних воєнізованих
та збройних формувань доцільно розглядати як анорма
тивне явище або форму девіації, орієнтовану на свідоме
порушення наявних соціальних норм, нормативів, прин
ципів, правил поведінки тощо.
Починаючи з другої половини ХХ століття,
соціальна зумовленість спільнот, діяльність яких супе
речить установленим у суспільстві нормам і стандартам
поведінки, стала предметом досліджень низки західно
європейських і американських науковців. Так, англійсь
кий дослідник Д. Уолш у своїх працях обґрунтовував
ідею про те, що соціальні відхилення є не властивістю
певної дії, а виявом соціальної оцінки і застосування
певних репресивних санкцій [див. 39]. Натомість
Т. Селлін уважав девіантність вагомою підставою
для виникнення делінквентної поведінки як такої,
що може завдавати шкоди окремим індивідам та
суспільству в цілому. Таку поведінку він пов’язував із
конфліктами між культурними нормами, спричиненими
проникненням носіїв певних культурних цінностей до
іншої культурної системи [див. 39].
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Надалі його ідеї були розвинені в концепції
делінквенції А. Коена. Зазначений дослідник, вивчаючи
вуличні злочинні угруповання, які складалися переважно
з молоді, виявив наявні всередині цих об’єднань
тенденції формування власних систем поглядів,
цінностей, форм спілкування, норм поведінки і практик
[див. 55]. У подальшому його ідеї стали науковою
основою для обґрунтування концепції «нелегітимних
можливостей» Р. Клауорда та Л. Оуліна [див. 39]. Ці
науковці дійшли висновку, що виникнення і поширення
делінквентної поведінки зумовлюються неможливістю
досягнути цілей у законний, нормативно встановлений
спосіб. Таким чином, поступово було визначено
кримінологічно значущі характеристики соціальних
спільнот, чия діяльність має ознаки протиправних
діянь. Сформована цими науковцями методологія
досліджень різноманітних злочинних угруповань згодом
була доповнена й адаптована для вивчення радикально
налаштованих рухів, екстремістських спільнот, терорис
тичних груп та створюваних ними формувань, які мають
виразні парамілітарні ознаки і використовують зброю
для досягнення політичних цілей.
Серед найвагоміших чинників, які активізують
діяльність досліджуваних об’єднань, є, безумовно,
ексцеси у сфері етноконфесійних відносин та їх швидка
політизація. Підвищена конфліктогенна природа і
спрямованість незаконних воєнізованих та збройних
формувань на насильницькі форми досягнення постав
лених цілей актуалізують значущість наукових праць
М. Вебера [12], Е. Геллнера [16], Е. Гідденса [17],
Р. Дарендорфа [20], М. Дойча [21], Г. Зіммеля [23],
Л. Козера [25] та ін., у яких концептуалізується сутність
соціального конфлікту, зокрема, його етнонаціональних
форм, аналізуються причини його виникнення, розвитку
та згасання, досліджується роль конфлікту в суспільних
процесах тощо.
Осмислення в соціально–філософському контексті
ціннісно–нормативної природи і форм вияву екстре
мізму, наявне в наукових працях Р. Афанасьєвої [4],
В. Бокарева [8], О. Вікулова [13], М. Максимова [33],
О. Хоровинникова [52], І. Юркіна [54] та ін., із наве
дених вище причин значною мірою є актуальним і для
вивчення незаконних воєнізованих та збройних фор
мувань. Активізація діяльності різноманітних соціально–
деструктивних угруповань (екстремістських, терорис
тичних, воєнізованих, збройних тощо) пов’язується
цими авторами з надмірними з морального і правового
погляду способами життєдіяльності депривованих
прошарків населення [4, с. 11]. Згадані дослідники
наголошують на тому, що найбільш схильними до таких
світоглядних і поведінкових аномалій є індивіди без
фіксованого соціального й економічного статусу [52,
с. 6].
Значний масив сучасних соціально–філософських
праць присвячено дослідженню соціокультурних засад,
особливостей культурно–екзистенціальної трансфор
мації й етноконфесійної зумовленості різноманітних
форм екстремістської та терористичної активності. У
наукових доробках М. Безбородова [6], В. Гурського
[18], В. Кулакова [29], Н. Кутузової [31], К. Оліфіренко
[35], Є. Плужнікова [37], Ю. Римаренка [40–41] та ін.
проаналізовано механізми перетворення елементів окре
мих релігійних доктрин на компоненти ідейного обґрун
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тування екстремістської практики. Через відсутність
повноцінних знань про цілі, сутність та призначення
релігії довільне тлумачення релігійних догматів
окремі особи виявляють нетерпимість та крайнощі
у відстоюванні власного світогляду. Такі механізми
формування і практичного втілення радикалістських
політичних доктрин спостерігатимуться при розгляді
сутності ідейно–політичного підґрунтя незаконних
воєнізованих та збройних формувань в Україні.
Серед комплексних соціологічних досліджень,
присвячених проблемам функціонування соціально–
деструктивних спільнот, варто відзначити наукові
праці Т. Боргоякової [9], Є. Кубякіна [28], Є. Куликова
[30] та ін. З–поміж новітніх тенденцій розвитку цих
об’єднань вищезгадані автори особливо відзначають
вплив глобалізованого інформаційно–комунікативного
середовища на процеси радикалізації свідомості
депривованих прошарків населення, які згодом можуть
стати соціальною базою для виникнення і поповнення
лав незаконних воєнізованих та збройних формувань.
Культурологічний підхід до вивчення парамілітарних
структур ґрунтується на субкультурних теоріях і
концепціях, що випливають із гіпотези про фрагмен
тацію культурного ядра. Представники цього підходу
схильні розглядати такі спільноти як об’єднання, що
мають власну світоглядну систему, сформований стиль
маніфестації в реальному житті, систему вербальних
і невербальних комунікацій. У центрі уваги науково–
дослідницького інтересу культурологів перебувають
знаково–символічні
особливості
маніфестації
та
інформаційно–семіотичне навантаження мотиваційної
матриці діяльності не передбачених законами воєнізо
ваних і збройних формувань.
Нечисленні праці представників культурологічного
підходу до дослідження цього явища Л. Баєвої [5],
Д. Гуськова [19], В. Котлярова [27] розкривають сутність
антагонізмів між соціокультурними нормами окремих
соціальних спільнот, що провокують зародження
екстремізму та розвиток його парамілітарних форм.
Актуальними для дослідників є праці А. Іпполітової
[24] та М. Жаковскої [22], які на підставі аналізу
символів, міфів, смислів, цінностей екстремізму
розкривають семантичні й інформаційно–семіотичні
особливості озброєних екстремістських угруповань. Ці
науковці виявили механізми вироблення представниками
екстремістських угруповань специфічної картини світу,
що дає їм змогу визначити власних уявних «ворогів»,
на яких спрямовуватиметься агресія, забезпечити стійкі
соціально–психологічні та структурно–функціональні
зв’язки всередині власних спільнот.
Таким чином, об’єктом дослідження культурологів
є проблеми формування світоглядних орієнтирів,
стильових маніфестацій, систем кодифікацій найбільш
значущої інформації, комунікативних, вербальних і
невербальних практик екстремістських течій, зокрема й
тих, що мають ознаки парамілітарності.
Наявність сформованих світоглядних орієнтирів,
стильових стратегій маніфестації, комунікативних і
мовних практик сприяє посиленню згуртованості цього
середовища, дозволяє ідентифікувати представників
парамілітарних угруповань та конспірувати їхню
протиправну діяльність. За таких умов поведінкова
практика суб’єктів збройного екстремізму набуває ознак
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ритуальності, де кожен учинок має певне символічне
навантаження, що сприяє формуванню стратегії деструк
тивної поведінки їхніх представників.
У межах правового підходу увага акцентується
насамперед на кримінологічних аспектах незаконних
воєнізованих та збройних формувань, чия кримінально–
правова сутність визначається дослідниками як
об’єднання людей, що функціонують поза правовим
полем. Діяльність таких формувань передбачає загрозу
життю і здоров’ю громадян, може призвести до
блокування діяльності установ державної влади та
місцевого самоврядування, масових заворушень тощо.
Спроби осмислення кримінально–правової сутності
не передбачених законами воєнізованих та збройних
формувань наявні в наукових працях П. Агапова і
А. Хлебушкіна [1], А. Аджиєва [2], Т. Бекботової [7],
А. Вознюка [14], С. Гавриша [15], Ж. Оспанової [36],
В. Робака [42–43], А. Савченка [45], І. Смирнова [48]
та ін.
Сучасні дослідники–правознавці констатують, що не
передбачені законом воєнізовані або збройні формування
є окремим типом злочинних спільнот і посідають
особливе місце в структурі групової та озброєної
злочинності [45, с. 21]. І. Смирнов цілком обґрунтовано
вважає, що суспільна небезпека діяльності цих
формувань полягає в їхній здатності створювати
негативні для суспільства наслідки. До них він
зараховує адаптацію членів не передбачених законами
воєнізованих і збройних формувань до соціуму через
злочинну діяльність шляхом пристосування власти
востей соціального середовища для цієї діяльності
та негативні зміни основних сфер людського буття,
що супроводжуються завданням шкоди політичним,
економічним, управлінським, майновим інтересам
людини, суспільства і держави [48, с. 35–36].
Також зазначені автори наголошують на тому, що
злочинні дії незаконних воєнізованих та збройних
формувань загрожують таким суспільно значущим цін
ностям, як громадська безпека і порядок, нормальна
діяльність органів влади й управління, функціонування
на належному рівні господарських об’єктів та недер
жавних формувань. Ці формування перешкоджають
оптимальному розвитку інститутів державної влади,
порушують стабільність у суспільстві, спричиняють
значні людські жертви і завдають значної матеріальної
шкоди [7, с. 3; 36]. Діяльність незаконних воєнізованих
та збройних формувань, як показують результати
наукових досліджень, призводить до виникнення
паралельних нелегальних і владних структур, сприяє
активізації сепаратистських тенденцій в окремих
регіонах країни та розгортанню діяльності різнома
нітних екстремістських і терористичних угруповань
[7, с. 3; 36]. Зазначені тези знаходять своє практичне
підтвердження в подіях, які відбуваються сьогодні в
непідконтрольних районах Донецької та Луганської
областей.
З огляду на високий ступінь суспільної небезпеки
не передбачених законами воєнізованих і збройних
формувань, у сучасній правовій літературі чільне місце
посідають проблеми визначення кримінологічних
ознак та криміналізації діяльності цих структур. Так,
П. Агапов та А. Хлєбушкін у своєму дослідженні
зазначають, що ці формування мають бути досить
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стійкими, за своїми основними параметрами (кількістю
учасників, озброєністю, підготовкою, дисципліною)
схожими на військову частину і здатними до виконання
бойових або інших завдань [1, с. 116]. Схожої думки
дотримується й В. Робак, який уважає, що незаконні
воєнізовані та збройні формування мають відповідати
ознакам легально існуючих військових об’єднань,
діяльність яких закріплена чинним законодавством,
а створення цих формувань повинне суперечити
положенням чинного законодавства, що визначає
порядок створення, діяльності та підконтрольності
легальних воєнізованих формувань [43, с. 60]. Деякі
автори акцентують увагу на специфічних проблемах
кримінальної відповідальності за організацію незакон
них воєнізованих та збройних формувань або участі
в них, таких як визначення кількісного складу,
встановлення ознак воєнізованості та озброєності,
відмежування цих формувань від інших суб’єктів
організованої злочинності тощо [2, с. 3–4; 15, с. 38–42.].
Сплеск сепаратизму і терористичної активності
в східних регіонах України у 2014 р. та неготовність
держави вчасно й ефективно протидіяти цим викликам
національній безпеці спричинили ревізію наукових
поглядів на сутність незаконних воєнізованих та
збройних формувань. Сучасні дослідники, чийого
погляду дотримується й автор цієї монографії, наголо
шують на амбівалентному характері діяльності цих
структур. З одного боку, діяльність не передбачених
законами воєнізованих та збройних формувань має явно
злочинний характер, а з іншого – має місце формальна
тимчасова або вимушена неврегульованість правового
статусу добровольчих підрозділів, які перебувають
поза юрисдикцією Збройних сил, правоохоронних та
безпекових органів України [див. 14, с. 46].
Значний пласт наукових праць становлять дослі
дження, де діяльність незаконних воєнізованих та
збройних формувань розглядається як компонент
екстремістської та терористичної активності. Об’єктом
злочинних посягань цих формувань є конституційний
лад і суспільні цінності, що підлягають конституційному
захисту. Серед притаманних їм кримінологічних харак
теристик виокремлюються використання насильства і
методів кримінального терору, які передбачають акти
диверсій, підпалів, погромів із метою залякування
населення та чинення в такий спосіб впливу на
процес ухвалення рішень органами державної влади й
управління. Такі специфічні особливості взаємозв’язків
суб’єктів екстремізму і тероризму з незаконними
воєнізованими та збройними формуваннями знайшли
своє відображення в дослідженнях В. Антипенка [3],
Ю. Антоняна, Г. Белокурова, А. Боковікова [53], Ю. Мар
ченка [34], О. Половко [38], Р. Тамаєва [49–50], В. Ткача
[51] та ін.
Також останнім часом у науковій літературі
актуальності набули питання, пов’язані з дослідженням
форм і методів діяльності незаконних воєнізованих
та збройних формувань, виробленням заходів щодо
їхньої локалізації й нейтралізації. У межах цих праць
аналізуються способи дій військових угруповань під
час блокування діяльності та знешкодження незаконних
воєнізованих і збройних формувань, визначаються
шляхи упередження їхньої розвідувально–диверсійної
діяльності тощо [див. 10–11; 26; 32; 47].
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Висновки. Таким чином, специфічний перебіг
суспільно–політичних процесів в Україні протягом
останніх років свідчить, що неконвенціональні форми
політичної участі набувають значного поширення
серед окремих суб’єктів політики. Їхні орієнтації на
недемократичні, силові сценарії приходу до влади і
використання засобів збройного насильства доводять,
що політичний екстремізм та тероризм сьогодні є
вагомими загрозами національній безпеці Української
держави. Значну роль у дестабілізації суспільно–
політичної ситуації в Україні відіграють не передбачені
законами воєнізовані та збройні формування.
Під терміном «незаконні воєнізовані та збройні
формування», або «парамілітарні об’єднання», розу
міємо широке коло недержавних структур, які мають
організаційну структуру, дисципліну та систему
субординації, що уподібнює їх до легальних військових
формувань, провадять стройову, військову або фізичну
підготовку, здійснюють навчання з володіння зброєю
або в різний спосіб накопичують її, використовують
формений військовий одяг та відповідні знаки
розрізнення. Аналіз літератури засвідчив, що в
сучасному науковому дискурсі переважають праці,
присвячені кримінологічним характеристикам цих
формувань і особливостям застосування до них норм
кримінального законодавства.
З огляду на необхідність вироблення ефективних
механізмів запобігання та протидії діяльності цих
об’єднань, автор принципово обстоює доцільність засто
сування комплексного міждисциплінарного підходу.
Це дозволить об’єктивно встановити і зафіксувати
першопричини їх появи, тенденції розвитку й особли
вості маніфестації в суспільному житті, а також
сприятиме розробленню і реалізації ефективних заходів
щодо профілактики, локалізації та нейтралізації діяль
ності цих формувань задля неухильного дотримання
прав та інтересів людини і громадянина в нашій
державі.
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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The theoretical approaches to the study of illegal paramilitary and armed
formations have been investigated. It is concluded that in modern scientific discourse
prevails the works devoted to the criminological characteristics of these formations
and the peculiarities of applying to them the norms of criminal legislation. Given
the need to develop effective mechanisms to prevent and counteract the activities of
these associations, the author strongly advocates the application of an integrated
multidisciplinary approach. This will allow to objectively establish and fix the root
causes of their appearance, development trends and peculiarities of the manifestation
in public life, as well as promote the development and implementation of effective
measures to prevent, localize and neutralize the activities of these groups for the
steady observance of the rights and interests of man and citizen in our state.
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Американська військова база
на території України: міф чи реальність?
Метою даної статті – є дослідження можливості наявності
американської військової бази на території України в рамках будівництва
Центру оперативного управління флотом ВМС України на військово–морській
базі в Очакові. Під час написання статті, автором були використані наступні
методи: аналіз, синтез, порівняння, індукція, дедукція. Основні одержані
висновки полягають в наступному: воєнні та стратегічні інтереси США у
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будівництві Центру є достатньо амбіційними; вище політичне та військове
керівництво України повинно вже зараз приймати відповідні рішення відносно
того, що наша держава в повній мірі здатна самостійно будувати воєнні об’єкти,
а також в рамках національної програми воєнного будівництва відстоювати
свою територіальну цілісність; Україна продовжує розбудовувати свій власний
воєнно–промисловий комплекс, в якому Центр оперативного управління флотом
ВМС є одним із стратегічно важливих складових елементів, а тому повинен
бути виключно українським.
Ключові слова: будівництво, військова база, національна безпека,
обороноздатність, Військово–Морські Сили, Україна, Сполучені Штати
Америки.

Основною проблемою, яку досліджує автор в даній
статті, – є визначення майбутнього статусу Центру
оперативного управління флотом ВМС України: чи
це буде воєнний стратегічний об’єкт України, чи
американська військова база. Такими, які раніше
не були достатнім чином обґрунтовані, видаються
наступні аспекти: аналіз статусу будівельних частин
ВМС Сполучених Штатів Америки «Seebees», сучасна
чисельна характеристика флоту України, аналіз інтересів
США у цьому проекті, реакція Російської Федерації
на будівництво цього об’єкту, можливі наслідки для
України після будівництва Центру.
В статті автором були використані матеріали
зарубіжних ЗМІ, а також офіційних сайтів будівельних
частин ВМС Сполучених Штатів Америки, Військово–
Морських Сил США, Військово–Морських Сил
Збройних Сил України, що дозволило більш детально
розібратись у специфіці досліджуваної проблематики.
Метою даної статті – є дослідження можливості
наявності американської військової бази на території
України в рамках будівництва Центру оперативного
управління флотом ВМС України на військово–морській
базі в Очакові.
Достатньо резонансною подією, яка викликала
багато дискусій стало будівництво Центру оперативного
управління флотом ВМС України на військово–морській
базі в Очакові (Миколаївська область), яке почалось
25 липня 2017 р. Цей воєнний об’єкт призначений для
управління українським флотом і повинен забезпечувати
більш оперативне та адекватне прийняття критично
важливих рішень в складних ситуаціях. Але головними
питаннями було і залишається те, чому цей об’єкт
будують будівельні частини ВМС Сполучених Штатів
Америки («Seebees», United States Naval Construction
Battalions) і чому до робіт не залучені вітчизняні
інженерні війська, насамперед інженерно–будівельні
батальйони? Для більш детального розуміння ситуації,
автор пропонує розібратись у деталях.
Безпосереднім будівництвом займається Перший
Військово–морський мобільний будівельний батальйон
(Naval Mobile Construction Battalion ONE), призначенням
якого є проведення загальних та обмежених повно
цінних інженерних робіт в рамках воєнних операцій
з метою забезпечення бойової підтримки служб, які
забезпечують свободу дій для командувачів спільних,
комбінованих, багатонаціональних та цивільно–війсь
кових підрозділів по всьому морсько–приморському
та внутрішньому експлуатаційному середовищу [1].
Як ми бачимо, в цьому визначенні відсутнє слово
«національних», що говорить про те, що в Очакові
будується військовий об’єкт спільного призначення.
За інформацією прес–служби ВМС США, морський
операційний центр є одним з трьох проектів, який в да
ний час планується виконати будівельним батальйоном
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«Seebees» в Очакові, і він буде служити головним
планово–операційним центром під час майбутніх
військових навчань, що проводяться Україною [2].
Американські військові не обмежаться будівництвом
цього центру. Пізніше цей батальйон візьметься за
будівництво доків та ремонтних майстерень, а також
контрольно–пропускних пунктів з огорожею по пери
метру бази.
Отже, ми бачимо, що навіть за такої, не досить
детальної характеристики, простежуються характерні
ознаки військово–морської бази, адже такі елементи як
ремонтні майстерні, контрольно–пропускні пункти та
інші інфраструктурні об’єкти є складовими елементами
такого роду споруд. Якщо говорити про оперативний
центр ВМС, то потрібно, в першу чергу, враховувати
те, що він є стратегічним, а відтак – і закритим, а це
передбачає відсутність будь–яких сторонніх, а тим
більше іноземних осіб на території будівництва. Такого
роду об’єкти будуються виключно національними
інженерними військами в режимі дотримання суворого
регламенту та таємниці будівництва. З огляду на ту
картину, яка є на сьогоднішній день в Очакові, важко
однозначно стверджувати, що там ведеться будівництво
українського національного воєнного об’єкту.
Тепер щодо власне самого українського флоту.
В нашій країні він представлений Військово–
Морськими Силами Збройних Сил і призначений для
відсічі збройної агресії проти України з моря, участі
в ліквідації (локалізації, нейтралізації) збройного
конфлікту у взаємодії з іншими видами (родами)
Збройних Сил України та сприяння сухопутним
угрупованням військ (сил) під час ведення ними воєнних
(бойових) дій у приморських районах [3]. В цьому
визначенні відсутні слова «спільний», «комбінований»,
«багатонаціональний», що підкреслює виключність
забезпечення захисту національних інтересів України
вітчизняними
військовими
формуваннями.
Якщо
говорити про чисельний склад українського флоту, то
на сьогоднішній день в бойовому складі знаходяться
15 одиниць: 1 фрегат 1 корвет, 1 середній десантний
корабель, 1 ракетний катер, 10 артилерійських катерів
(3 з яких перебувають на випробуваннях), 1 десантний
катер та 1 рейдовий тральщик [4]. Після захоплення
Російською Федерацією Автономної республіки Крим до
складу її флоту відійшли: 1 підводний човен, 4 корвети,
2 морські тральщики та 1 великий десантний корабель.
Потрібно звернути увагу і на той факт, що переважна
більшість кораблів була побудована ще у 90–х роках
ХХ ст., а відтак не тільки потребує значного ремонту
та модернізації, але і, що найважливіше, не відповідає
сучасним вимогам щодо виконання бойових задач в
контексті боротьби із сучасними викликами та загрозами
національній безпеці. Виходячи з цього, потрібно, скоріш
за все, будувати не оперативний центр, а ремонтний
комплекс по модернізації бойових човнів.
З огляду на вищенаведені дані, сучасний український
флот навряд чи можна назвати таким, який в повній
мірі готовий до відсічі різного роду агресивних дій,
особливо в умовах посилення гібридних проявів. Отже,
будівництво воєнного об’єкту в Миколаївській області,
на думку автора, навряд чи в повній мірі корелюється із
сучасним станом українського флоту. Як кажуть «було б
чим командувати».
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Якщо подивитись на Центр оперативного управління
флотом ВМС України під кутом геополітичним, то
він є стратегічно вигідним для Сполучених Штатів
Америки, адже відстань від Очакова до Севастополя по
морю складає до 500 км., і цього цілком вистачає для
проведення різних видів розвідувальної діяльності і
спостережного контролю по відношенню до Російської
Федерації. Виходячи з цього, будівництво воєнної
бази в якості розвідувального центру під прикриттям
оперативного центру управління флотом видається
цілком можливим. В такому разі частина території,
на якій знаходиться даний об’єкт, буде знаходитись
в оренді у США і контролюватиметься одноосібно
американськими військовими. В цьому випадку, Україна
тимчасово може бути позбавлена ще однієї частини
своєї території. Навряд чи такий сценарій входить до
планів вищого українського керівництва, але враховуючи
те, що ніякого опору цьому процесу не чиниться,
виникає ряд сумнівів відносно правдивості будівництва
саме українського воєнного об’єкту.
Досліджуючи «український варіант» будівництва
Центру, виникає ряд питань, які підлягають ретельному
вивченню. Насамперед, питання, яке було зазначено
на початку статті: чому до будівництва не залучені
українські військові будівельники? Маючи достатньо
добросусідські відносини зі США, цей об’єкт повинен
був будуватись на спільних засадах, звичайно, якщо
мова йде про його подальше спільне використання.
У випадку, якщо це виключно український об’єкт, то
він повинен будуватись відповідними підрозділами
національних збройних сил, без допущення іноземних
осіб. Невже українські військові не здатні побудувати
цей Центр самостійно, щоб тим самим не тільки
продемонструвати свою воєнну міць та незалежність,
але і навички щодо будівництва сучасних стратегічних
об’єктів? Точної і однозначної відповіді на це питання,
поки що, немає. Вона з’явиться лише тоді, коли Центр
оперативного управління флотом ВМС України буде
остаточно побудований. Зараз можна лише вдаватись
до різного роду припущень про те, чим насправді буде
цей об’єкт, але сумнівів відносно того, що у ньому буде
присутній великий інтерес США майже немає.
Реакцією Російської Федерації на будівництво стало
те, що він будується з метою легалізації розміщення
наступальних озброєнь, а також таємного завезення
розвідувальної апаратури, яка дозволить вести
перехоплення службових переговорів на російській
території [5]. Також американські військові можуть там
розмістити ударні озброєння та проводити тренування
українських диверсантів. Але серйозної загрози,
принаймні поки що, російська сторона в цьому не
бачить. На думку директора Центру стратегічної
кон’юнктури І. Коновалова це обумовлено гарним
оснащенням та високим рівнем бойової підготовки
російських збройних сил, насамперед Чорноморського
флоту [6]. В більшості своїй, російські експерти
констатують, що будівництво Центру оперативного
управління флотом ВМС України це ні що інше,
як провокація з боку США, яка додає ще більшої
напруженості і деструктивізму у і без того складний
сучасний стан російсько–американських відносин.
Що виграє Україна від цього Центру? По–перше,
наявність на своїй території нового стратегічного
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об’єкту із сучасним оснащенням та можливістю
оперативно приймати стратегічно важливі рішення
відносно Військово–Морських Сил. Але з огляду на
вищезазначений стан цих сил, потрібна, скоріше,
потужна, із сучасним обладнанням та технологіями
воєнно–ремонтна база, яка б дозволила у швидкі
терміни проводити якісний ремонт та технічне
переоснащення українського флоту. Це було б набагато
вигідніше для України і дозволило б підвищити
обороноздатність
Військово–Морських
Сил
та
розширило б можливості щодо боротьби із сучасними
викликами та загрозами.
По–друге, невелика відстань від півострова Крим
надає можливість використовувати різні методи розвідки
та контролю за діяльністю російських військових, але
лише у разі того, якщо даний Центр буде виключно
українським. Тоді це буде відповідати національним
інтересам і допомагатиме зміцнювати національну
безпеку. У разі того, якщо це, все ж таки, буде
американський об’єкт, українські військові не будуть
мати до нього доступ, а вся діяльність на ньому буде
використовуватись США для забезпечення своїх власних
інтересів. В такому разі Україна зможе отримувати лише
малу частину від загального обсягу інформації, яка буде
зберігатись в цьому Центрі.
По–третє, будівництво цього воєнного об’єкта
американськими військовими може додати ще більшої
напруженості
в
українсько–російські
відносини,
насамперед, у воєнній сфері. Це може негативним
чином позначитись на переговорному процесі щодо
врегулювання ситуації на сході України, а також
збільшити військову присутність російських військ
на тимчасово окупованих територіях Донецької та
Луганської областей. Найважливішим в цьому є
те, що процес мирного врегулювання та виведення
російських військ з території України може або взагалі
припинитись, або розтягнутись на довгі роки.
По–четверте, цим Центром Сполучені Штати ще
більше у політичному плані можуть прив’язати до себе
Україну, зробивши її заручником зовнішньополітичного
протистояння із Росією. В такому випадку Україна
буде перебувати в статусі «розмінної монети» в планах
США в контексті поширення західних цінностей
американського зразка. Це може становити загрозу
культурній самобутності та ідентичності українського
народу із негативною перспективою нівелювання
національних інтересів.
Висновки.
Отже,
наскільки
міфічною
чи
реалістичною стане наявність американської військової
бази на території України покаже час, але вже зараз є
очевидним те, що воєнні та стратегічні інтереси США
у цьому проекті є достатньо амбіційними. Створення
Центру оперативного управління флотом ВМС України
можна, також, розцінювати і як «закладання першого
каменя» у подальшому будівництві Сполученими
Штатами воєнних об’єктів на території нашої
держави. Це, звичайно, не відповідає національним
інтересам України, а тому вище політичне та військове
керівництво повинно вже зараз приймати відповідні
рішення відносно того, що наша держава в повній мірі
здатна самостійно будувати воєнні об’єкти, а також в
рамках національної програми воєнного будівництва
відстоювати свою територіальну цілісність.
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Важливою для України буде офіційна позиція
Російської Федерації після того, як Центр буде
побудовано і яку роль він гратиме у її воєнних планах.
Це питання можна проаналізувати з двох точок зору:
з політичної та з воєнної. В політичному плані це
може бути розцінено як провокація з боку США, і
в такому разі рівень антагоністичності у відносинах
Росії та США збільшиться, що може призвести до
нової хвилі геополітичного протистояння. З воєнної
точки зору, стратегічний об’єкт в Очакові може стати
подразнюючим індикатором для Росії і призвести до
того, що театр воєнних дій зі сходу може поширитись на
акваторію Чорного моря. В такому разі Україна ризикує
отримати нове джерело напруженості на півдні.
В разі того, якщо своєчасно та оперативно не
будуть вжиті стримуючі та протидіючі заходи, із
міфу дана ситуація дуже швидко може перетворитись
на реальність, і тоді вже буде пізно говорити про
національну ідентичність та інтереси. Україна продовжує
розбудовувати
свій
власний
воєнно–промисловий
комплекс, хоча і не без зовнішньої технічної і
фінансової допомоги, який повинен стати основою для
подальшого функціонування Збройних Сил України.
Центр оперативного управління флотом ВМС є одним
із стратегічно важливих складових елементів цього
комплексу, а тому повинен бути виключно українським.
Подальше дослідження даної проблематики сприя
тиме більш ширшому розкриттю даної проблематики,
насамперед щодо аналізу її окремо взятих частин.
Доцільним вбачається більш детальне вивчення
аспектів поведінки американської та російської сторін,
а також ставлення українського воєнного та політичного
керівництва до проблематики будівництва Центру
оперативного управління флотом ВМС.
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American military base in Ukraine: myth or reality?
The purpose of this article is to investigate the possibility of the presence of
an American military base on the territory of Ukraine within the framework of the
construction of the Naval Operations Management Center of the Ukrainian Navy at
the naval base in Ochakov. During writing, the author used the following methods:
analysis, synthesis, comparison, induction, deduction. The main obtained conclusions
are as follows: the US military and strategic interests in the construction of the Center
are quite ambitious; the highest political and military leadership of Ukraine should
already make appropriate decisions regarding the fact that our state is fully able to
build military facilities on its own and, within the framework of the national program
of military development, to defend its territorial integrity; Ukraine continues to upset
its own military–industrial complex, in which the Naval Operations Management
Center of the Ukrainian Navy is one of the strategically important elements, and
therefore must be exclusively Ukrainian.
Keywords: construction, military base, national security, defensive capacity,
Navy, Ukraine, The United States of America.
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Співвідношення колективного
та індивідуального у процедурах
бюджету участі
Проаналізовано теоретичні обґрунтування відмінностей між інтересами
індивідів та громадських об’єднань у ході деліберативних процедур. Розглянуто
нові інституційні рамки, які пропонує бюджет участі, в яких структурування
дискусій у публічній сфері відбувається без допомоги спеціальних посередників –
колективних учасників. Недоліки участі громадських об’єднань у публічних
дискусіях полягають у поступовій втратні ними зв’язку з громадянами,
розмиванні відповідальності, формуванні непрозорого середовища. Водночас
індивідам характерна надмірна зосередженість на власних інтересах та
брак знань і навичок для ведення дебатів. Крім того, ізоляція деліберативних
практик від участі суспільних рухів і громадських організацій призводить
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до деполітизації публічного дискурсу. Відзначено, що за умови нездатності
громадян впливати на правила ведення дискусій та непрозорості процедур
прийняття рішень бюджет участі може стати новою формою політичного
панування, що немає нічого спільного з процесом демократизації.
Ключові слова: бюджет участі, включення, деліберативна демократія,
громадяни, громадські об’єднання, участь.

Одним з основних недоліків представницької
демократії є її орієнтація на задоволення потреб
посередників у вигляді політичних партій та членів
законодавчих органів, обраних на прямих і загальних
виборах. Її надмірна зацикленість на представниках
призвела до ігнорування інтересів громадян та їх
об’єднань, що змусило теоретиків по–новому підійти
до розуміння «включеності» та сформулювати концепції
учасницької, асоціативної та деліберативної демократії.
Однак останні також не позбавлені певних недоліків,
що яскраво проявляється у ході застосування нового
механізму залучення громадян до процесу прийняття
рішень – бюджету участі. Певне неспівпадіння інтересів
індивідів та їх колективів – різноманітних громадських
об’єднань та неурядових організацій, з одного боку –
утруднює ефективне вирішенні бюджетних питань, а з
іншого – відкриває нові можливості для удосконалення
демократичних механізмів.
А. М. Янг критично підійшла до традиційного
розуміння ідеалу включеності та участі в політичному
процесі [16]. Акцентуючи увагу на процесуальних
аспектах включеності в демократичний політичний
процес, вона виходить з того, що нормативна
легітимність демократичних рішень ґрунтується на
тому, до якої міри включені, або, принаймні, мають
можливість участі в процесі прийняття рішень ті, хто
відчує на собі наслідки обраного політичного курсу.
Тобто на перше місце виходить не так діяльність,
скільки регулювання об’єктивних умов включеності в
демократичний процес, що в свою чергу, пов’язується з
процесуальними рамками участі в прийнятті політичних
рішень. Дослідниця дає більш розширене тлумачення
проблеми включеності, а оскільки її концепція розглядає
її не як мету, а умову демократії. Реальна демократична
участь в політичному процесі не може бути зведена
до репрезентативності, що забезпечує представництво
інтересів громадян в рамках обговорення проблем, а
участь не повинна обмежуватися формами політичної
взаємодії в рамках представницької демократії.
Реальними умовами включеності в демократичний
процес дослідниця вважає не тільки соціально–
економічні чинники політичної участі, але перш
за все процесуальні, пов’язані з процедурою, що
забезпечує людині право бути почутою і зрозумілою, її
автономність і можливість скористатися юридичними
гарантіями своїх політичних прав на всіх рівнях,
починаючи від муніципального громадянського права
до міжнародного права, а також права, що гарантує
особистості участь у демократичному процесі [5, р. 200–
201].
Нове розуміння включення сприяло формуванню
концепції демократії участі, що передбачає максимальне
залучення громадян до процесів управління та
прийняття рішень. Активне залучення громадян
найактивніше відстоювалася філософом–прагматиком
Дж. Дьюї [6]. Неорганізовані індивіди можуть
привнести нестратегічне знання, практичні навички,
що нададуть політиці більше здорового глузду, чи,
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принаймні, убезпечать від скочування до захисту
інтересів окремих груп. З точки зору політичного
представництва, рішення розширити політичний простір
шляхом його відкриття для всіх громадян сприяє
кращому розумінню проблем виборців та підвищує
ефективність державного управління.
Водночас деякі вчені пропонують розрізняти
поняття демократії участі та асоціативної демократії,
вказуючи на відмінність цих моделей. Якщо демократія
участі фокусує увагу на індивідуальній активній
участі громадян у суспільному житті суспільства,
то
асоціативна
демократія
підкреслює
роль
різноманітних громадських інститутів, які, як вказує
Е. Геллнер, протистоять державі, врівноважують її, і
водночас перебувають знаходяться під її контролем і
заступництвом [9, р. 22].
Один з перших авторів концепції асоціативної
демократії П. Херст зазначав, що вона «висуває
наступну ключову умову: для досягнення індивідуальної
свободи та всезагального добробуту необхідно,
щоб якомога більша кількість питань суспільного
регулювання були передані у відання добровільних
і самоврядних об’єднань. Асоціативна демократія
прагне узгодити цінності свободи та особисті інтереси,
забезпечивши при цьому ефективне вирішення
суспільних завдань [12]. В свою чергу Дж. Коен та
А. Арато [4] вважають, що асоціації відіграють ключову
роль як посередники між неформальною громадською
думкою та політичною системою.
У 2000 році М. Уоррен зробив першу спробу
системно оцінити внесок громадських об’єднань у
розвиток демократії. На його думку асоціації досягли
привілейованого
місця
у
політичній
структурі
сучасних суспільств, контролюючи низку аспектів
політичного порядку денного [15, р. 56–58]. М. Уоррен
проаналізував різноманітні групи асоціацій з точки
зору їх здатності формування громадянина, ініціювання
політичних дискусій, створення публічних інститутів,
стимулювання ринкової активності. До негативних
рис,
що
супроводжують
явище
добровільних
об’єднань, він відносить надмірну солідарність, що
придушує інакомислення та дискусійність, сприяючи
публічному обговоренню певних питань за межами
таких об’єднань. Відповідно, громадянське суспільство
американський дослідник визначає як сферу соціальної
організації, всередині якої превалюють відносини
між добровільними асоціаціями, що зумовлює їх
неполітичний характер і орієнтацію на досягнення
суспільно–корисних цілей.
До сьогодні громадським об’єднанням вдавалося
відігравати провідну роль у взаємодіє між державою
та громадянським суспільством, що відповідає
деліберативній теорії Ю. Хабермаса, яка розглядає
публічну акцію як таку, що складається з двох етапів:
1) власне деліберація, що відбувається поза інститутами
та асоціаціями, але яка включає усіх громадян у
неформальному публічному просторі; 2) формалізація
дискусій,
зокрема
і
громадської
думки,
що
висловлюється через асоціації, які можуть здійснювати
вплив на інституційні деліберації [10]. Такий підхід
виходить із ліберальної ідеї про громадянське
суспільство, що передбачає відділення публічної сфери
від соціальної, а асоціації відіграють роль посередника
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і беруться за структурування неформальних дебатів між
громадянами.
Ю. Хабермас розглядає громадянське суспільство
як публічну сферу, розташовану між особою та
державою, в якій відбувається комунікація між
ними. Він також сформулював ключове поняття –
публічності, яка спершу формувалася у дополітичному
просторі (різноманітні клуби, дискусійні кружки, де
обговорювалися різноманітні публічні питання), але з
поширенням газет і журналів набувала дедалі більше
політичних рис і претензій на участь у державному
управлінні. Створення представницького органу в Англії
у кінці ХVII ст. засвідчило вихід політично активної
громадськості на історичну арену. Ця громадськість
розглядає суспільне життя виходячи з категорій закону,
який у громадській думці визнається як загальний
і розумний. Тобто відмова від природного закону
панування і перехід до визнання правового закону
є ознакою формування громадськості [11, р. 27–73].
На думку Ю. Хабермаса, у центрі громадянського
суспільства перебувають добровільні об’єднання, що
перебувають поза рамками держави і економіки, які
дають громадянам можливість самостійно керувати
і діяти всупереч владі, заснованій на традиції, силі і
ритуалі [11, p. 73, 127].
Однак бюджет участі (БУ) пропонує нові
інституційні рамки, в яких безпосереднє структурування
дискусій у публічній сфері відбувається без допомоги
спеціальних посередників. Іншими словами громадяни
включаються до процесу прийняття рішень як суб’єкти
політики, що вимагає вироблення спеціальних процедур.
Таким чином БУ змушує органи публічної влади
змінюватися у відповідності до потреб нових учасників
процесу прийняття рішень [3] і створює нові правила та
процедури, що пом’якшує спонтанність громадянського
суспільства [1, р. 103].
Еволюція БУ у Порту–Алегрі підтверджує цю
тенденцію. Після першого року експерименту муніци
палітет негативно оцінив діяльність асоціацій, які
вимагали вирішення проблем, що не входили до його
компетенції. Підозрюючи їх у маніпуляціях у ході
зустрічей та схильності до популізму, місцева влада
вирішила змінити спосіб залучення громадян до
обговорення бюджетних питань: окрім представників
суспільних рухів і громадянських об’єднань суб’єктами
політики стали й усі громадяни [2, р. 31–37].
У
низці
випадків
запровадження
широкої,
інклюзивної моделі залучення громадян до бюджету
участі було зумовлене тим, що політики визнавали той
факт, що асоціації втратили частину своєї здатності
структурувати громадську думку і відірвані від потреб
громадян, однак все ще виступають як представницькі
структури, що має мало спільного з демократичними і
горизонтальними тенденціями у сучасних суспільствах.
Прихильники БУ часто виступають із критикою
діяльності громадських об’єднань, яка розглядається
у низці наукових розвідок, що ставлять під сумнів
позитивні наслідки діяльності асоціацій для суспільства
як цілого [7], оскільки їх зв’язок з громадянами
ослаблюється і дедалі більше уваги вони приділяють
досягненню власних, вузьких цілей [13]. З точки зору
політиків асоціації ускладнюють поділ відповідальності
і запобігають формуванню прозорішого демократичного
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середовища, а процедура бюджету участі в свою чергу
пропонує новий спосіб формування публічного інтересу,
що враховує інтереси індивідів як цілого.
Не дивно, що політики, підтримуючи запровадження
БУ, намагаються дистанціюватися від громадянських
об’єднань шляхом: 1) відкритості участі у вирішенні
бюджетних питань для усіх громадян; 2) підвищення
прозорості дебілеративних процедур та зростання ролі
органів виконавчої влади. Асоціації перешкоджають
досягненню першої цілі, а реалізація другої передбачає
створення нового, відокремленого політичного простору
з новими правилами і процедурами, позбавленого
недоліків домінування неурядових організацій.
Так у Порту–Алегрі через незадовільні результати
першого циклу процедура БУ була удосконалена,
виходячи з математичних обрахунків та правила
«одна особа – один голос», даючи змогу усім
громадянам брати участь та контролювати діяльність
виконавчого органу, що стало центральним елементом
експерименту. Іншими словами, публічний інтерес
повинен
формуватися
у
результаті
публічних
обговорень, в яких беруть участь усі громадяни, а не
представники організацій, навіть і неурядових. Така
трансформація публічної сфери є проявом раціоналізації
громадянського
суспільства
через
деліберативні
процедури на противагу традиційним інструментам
тиску, що сприяють клієнтським відносинам між
політичною сферою та громадянським суспільством.
Хоча БУ передбачає інші політичні акценти,
оскільки виконавча влада безпосередньо пов’язана з
громадянами, однак посилення контролю за органами
виконавчої влади призводить до його ослаблення за
законодавчою владою, що, до певної міри, вигідно
політичним партіям, оскільки дає їм змогу діяти без
достатнього соціального і політичного контролю. На
цю ваду БУ слушно вказують прихильники асоціації,
ставлячи питання про те, хто зможе проконтролювати
діяльність представницького органу.
Основний недолік участі неорганізованих індивідів
полягає у тому, що їм важко солідаризуватися з іншими
і вони схильні відстоювати власні, партикулярні
інтереси. Іншими словами, індивіди представляють
насамперед себе, в той час як асоціації представляють
громадян перед лицем публічної влади, тобто вони є
безсумнівними виразниками загального, публічного
інтересу. Історично вони тривалий час захищали
права індивідів, що дає їм підстави розраховувати на
збереження привілеїв і сьогодні. Однак, якщо політики
вважають, що асоціації більше не здатні структурувати
громадську думку, то для них БУ означає перемогу
індивідуалізму
та
неможливість
структурування
публічного інтересу. У цьому конфлікті проявляється
суперечність між представницькими і деліберативними
практиками.
Прихильники участі громадських об’єднань та
асоціацій прагнуть довести, що проблеми легітимності
у політичній системі, базовані на всезагальній участі,
породжуються насамперед відсутністю належних
навичок у неорганізованих індивідів, які не мають
знань про законотворчий процес і суть обговорюваних
питань, досвіду ведення публічних дискусій тощо. Тобто
відкрита для всіх процедура буде перепоною для появи
громадян–експертів з достатньою кваліфікацією, що
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робить громадян беззахисними перед маніпуляціями з
боку органів публічної влади та політиків. Таким чином
робиться спроба перегляду відносин між органами
публічної влади та громадянським суспільством: замість
дискусій з експертами будуть проводитися зустрічі з
некваліфікованими громадянами.
У контексті деліберативних практик особистий
досвід громадян є радше недоліком, ніж перевагою.
Неорганізовані індивіди надто переймаються власними
потребами, які можуть обмежити їх спроможність:
1) розуміти суть проблем, що виходять за рамки їх
повсякденного життя, 2) дотримуватися системного
підходу, оскільки по мірі вирішення власних проблем,
вони можуть забути про інші, більш комплексні.
Крім того універсальність та інклюзивність делібе
ративних процедур дає можливість органам публічної
влади усувати з політичної арени конкурентів –
опозиційних громадських рухів чи критично налаш
тованих неурядових організацій. Так, мешканці надто
переймаються вирішенням конкретних проблем, не
ставлячи незручних запитань про необхідність здійс
нення масштабних реформ щодо принципів фінансу
вання органів місцевого самоврядування, механізмів
перерозподілу матеріальних благ тощо, які піднімаються
у випадку участі громадських об’єднань і соціальних
рухів. У низці експериментів з БУ асоціації вимагали
встановлення таких рамок дискусій, що давали б змогу
обговорювати набагато серйозніші проблеми, ніж просто
розподіл мізерних бюджетних ресурсів. Це викликало
незадоволення у політиків, які воліли задовольняти
конкретні потреби виборців, уникаючи питань про
причини, що змушують мешканців конкурувати між
собою за обмежені фінанси муніципалітету. Відповідно,
втрата громадськими об’єднаннями свого авторитету в
результаті поширення інклюзивних механізмів у рамках
бюджету участі, до певної міри сприяє зміцненню ролі
політичних партій.
Бюджет участі є прикладом проблеми легітимації
публічних рішень. На думку членів громадських
організацій та асоціацій БУ є механізмом деполітизації
суспільних відносин. Беручи участь у дебатах щодо
конкретних пропозицій, політики поступово втрачають
свої повноваження у здійсненні адміністративної влади.
Якщо громадяни розглядають пропозиції у ситуації
обмежених ресурсів, то це може налаштувати мешканців
одного району проти іншого. Таким чином БУ
перекладає на мешканців відповідальність, що лежить
насамперед на політичних представниках. Але для
останніх БУ означає протилежне: політизацію публічної
сфери, заради якої вони готові поступитися частиною
своїх прав у законотворчому процесі. Беручись до
розподілу бюджетних ресурсів громадяни краще
усвідомлюють, в яких жорстких рамках, закріплених
законодавством та управлінською практикою, змушені
діяти члени представницького органу при вирішенні
місцевих проблем.
В свою чергу пересічні громадяни як нові учасники
процесу прийняття рішень не визнають важливості
ролі різноманітних об’єднань, оскільки для них новий
політичний простір є можливістю творити політику.
Всупереч твердженням асоціацій про важливість
їх експертного знання, вони обвинувачують їх у
нездатності займатися будь–чим, окрім захисту власних
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

інтересів, які справді утруднюють творення політики.
Для нових учасників політика більше пов’язана з
обговоренням і прийняттям найкращого з можливих
рішень, ніж з протестом чи представництвом, що
характерно у випадку домінування громадських
об’єднань. Виходячи з наявних об’єктивних обмежень
(законодавчо визначена компетенція муніципалітету,
брак ресурсів) завдяки цьому вдається ділити
відповідальність між політиками і громадянами.
Поза рамками БУ нові учасники стикаються лише з
перешкодами для участі у процесі прийнятті рішень,
тому вони наполегливо захищають деліберативні
практики БУ. Вони не проти асоціацій, але свідомі того,
що завдяки інклюзивності процедур асоціації змушені
відмовитися від конкуренції між собою і намагаються
демонструвати
солідність
та
захист
інтересів
максимальної кількості мешканців.
Однак не зовсім зрозуміло, яким чином впрова
дження БУ витіснило громадські об’єднання з нового
публічного простору, оскільки значна частина учасників
такого експерименту є їх членами. Згідно низки
досліджень неорганізовані громадяни мають ті ж самі
соціально–демографічні характеристики, що й члени
асоціацій, хоча вони менш активні в обговореннях, ніж
члени асоціацій [8].
Отже, з одного боку інклюзивний принцип БУ
до певної міри обмежує рамки публічних дискусій,
утримуючи неорганізованих громадян від обговорення
більш комплексних проблем, що стосуються основ
політичного ладу країни і активно піднімаються
різноманітними громадськими об’єднаннями. Однак
саме дебати щодо конкретних питань, з якими
мешканці постійно стикаються у повсякденному
житті, дають можливість громадянам брати участь у
творенні політики. Іншими словами, експерименти з
бюджетом участі знову звертають увагу до проблеми
поглиблення індивідуалізації сучасного суспільства,
що загрожує розширенню прав і можливостей
колективів [14, р. 2032]. БУ пропонує новий спосіб
формулювання публічного інтересу, базованого на
деліберативних практиках, що актуалізує конфлікт
між принципами представницької та деліберативної
демократії.
Незважаючи
на
переваги
широкої
участі слід визнати, що якщо громадяни не можуть
дискутувати та змінювати правила, а процедури
прийняття рішень непрозорі, то БУ може стати новою
формою політичного панування, що немає нічого
спільного з процесом демократизації. Тому громадські
організації відіграватимуть важливу роль, оскільки
здатність суспільства до самоорганізації, що на сьогодні
проявляється в об’єднанні зусиль індивідів, дає змогу
контролювати діяльність органів публічної влади.
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Correlation between collective and individual
in participatory budgeting procedures
The theoretical ground for the differences between the interests of individuals
and public associations in the course of deliberation procedures is analyzed. A
new institutional framework, proposed by participatory budgeting, structures
discussions in the public sphere without the help of special intermediaries – collective
participants. The disadvantages of the association participation in public discussions
are their gradual loss the connection with citizens, blurring of responsibility, the
formation of an opaque environment. At the same time, individuals are characterized
by excessive self–interest and lack of knowledge and skills for debate. In addition,
the isolation of delibirative practices from the participation of social movements and
civic organizations leads to the depoliticization of public discourse. It is noted that
inability of citizens to influence the rules of discussion and the opacity of decision–
making procedures can transform participatory budgeting into a new form of political
domination, which has nothing common with the process of democratization.
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civil associations, participation.

***
УДК 323.21

Карпяк О. М.,
кандидат політичних наук, доцент кафедри
політології та права, Ніжинський державний університет
ім. М. Гоголя (Україна, Ніжин), kama21@ukr.net

Політична адаптація особистості
(факторний аналіз процесу)
Визначено і проаналізовано групи факторів, умови та складові, які
обумовлюють характер і перебіг процесу політичної адаптації особистості.
Зокрема групи факторів, що впливають на її адаптивні можливості.
Суб’єктивні фактори – мотиваційний, оцінно–ціннісний чинники;
конструктивно–деструктивні внутріособистісні орієнтаційні фактори,
віковий чинник орієнтований на інноваційні та традиційні цінності; об’єктивні,
зовнішні, соціально–політичні чинники що впливають на особистість.
Зовнішні соціально–політичні фактори: існуючий політичний режим в
суспільстві; нормативний, політико–правовий факторщо регламентує і регулює
систему політико–адаптивних відносин; чинник суперечності в системі влади
на загальнодержавному і регіональному рівнях; деструктивні чинники, заданих
внутрішньополітичними ускладненнями умов функціонування політичної
системи, інститутів влади та суспільства в цілому.
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Встановлено, що рівневі наведення політико–адаптивних процесів
можуть бути різноманітними, це: особистісна політична адаптація;
політико–системне міжгрупове адаптування; тимчасове ситуативне
адаптування у відносинах між соціально–політичними суб`єктами. Рівні
адаптації відображають пріоритетність суспільно–значущих потреб і
інтересів в системі політико–адаптивних відносин «особистість–суспільство–
держава», таким чином, визначають характер і напрямки адаптивної
стратегії особистості.
Ключові слова: суб’єктивні, об’єктивні фактори адаптації; адаптація,
дезадаптація, адаптивна стратегія, конформізм, політичний режим, політичні
цінності, деструктивні фактори, зовнішні фактори.

Розгляд політико–адаптивного процесу в контексті
політологічної наукової системи знань припускає
визначення складної і багатоваріантної системи
адаптивних взаємостосунків конкретних суб’єктів
політики зумовлених низкою чинників, які визначаються
як суб’єктивними потребами і інтересами особистості,
так і суспільно значущими. Такий підхід до розгляду
проблеми дослідження дозволяє розкрити структурно–
змістовну наповнюваність і логічну послідовність
вибудовування
політичних
відносин
суспільства,
розкрити чинники, форми і механізми адаптації
різних суб’єктів політичної діяльності, у тому числі й
особистості, як одного з основних.
Особливості
розвитку
сучасного
політичного
життя в Україні зумовлюють весь комплекс чинників,
що впливають на політико–адаптивні процеси як
особи, так і суб’єктів політики. Сучасний політичний
розвиток характеризується: конфронтацією політичних
сил на різних рівнях влади, недостатнім розвитком
правової системи регулювання політичних відносин;
розбіжністю цілей, завдань, потреб та інтересів між
різними суб’єктами політичного життя; недосконала
система соціального захисту громадян; відсутністю
належного взаємопорозуміння між членами суспільства
зі схвалення тих або інших питань соціально–
політичного устрою, необхідного для досягнення
консенсусу у відносинах та ін. Все це неминуче впливає
на формування чинників, які обумовлюють специфіку
політико–адаптивної діяльності особи, визначають
характер і спрямованість її розвитку.
Змістовні сутнісні аспекти визначення проблеми
політичної адаптації особи залежать, перш за все, від
багатофакторності її проявів. Сучасне політологічне
знання має в своєму арсеналі достатню систему
визначених чинників, які обумовлюють процес
входження особи в багаторівневі політичні зв’язки
і відносини суспільства. При аналізі особливостей
політичної адаптації в сучасному демократичному
суспільстві особлива увага приділена питанням
вироблення політичних оцінок і цінностей, виявлення
суб’єктивних і об’єктивних чинників, що забезпечують
діалектику взаємовідносин особистості з державою,
політичною системою і суспільством в цілому.
Це знайшло відображення в роботах вітчизняних
дослідників В. Пазенка, В. Дубініна, Н. Алексєєнко,
О. Злобіної, А. Лобанової, Н. Гедікова, Е. Макознак,
О. Бондаренко, В. Тихонович, Г. Щекін та ін.
Вагомий внесок в обґрунтування концепції
політичної адаптації здійснили іноземні науковці
в працях яких, з проблем адаптації, в основному
використовуються традиційні або модифіковані підходи
(нормативний,
інтерпретативний,
теоретичний)
і
концепції (біхевіоризм, символічний інтеракціонізм –
Дж Мід, Г. Блумер, Р. Мертон, Т. Парсонс, Г. Спенсер,
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Р. Даль, Д. Істон, Г. Алмонд, І. Гофман, А. Шюц та ін.)
в доказі, де проблема залучення особистості в політику
постає як процес її політичної соціалізації.
Подібні підходи притаманні також російським
політологам, зокрема Т. Дворцової, М. Марченко,
О. Разумовського, М. Ромма, С. Чернишова, Л. Шпак
та ін. Разом з цим аналіз зазначених наукових праць
звертає увагу на недостатність розгляду факторів,
чинників, що визначають соціальну спрямованість
адаптації. завдання полягає також у тому, щоб
відійти від розгляду політичної адаптації, як явища, і
зосередитися на тлумаченні її сутності за допомогою
аналізу факторів, що обумовлюють форми її прояву
у взаємодіяльних відносинах особистості з різними
суб’єктами політики. У такому аналітичному полі стає
можливим розгляд політичної адаптації як специфічного
механізму задіювання особистості в системі політичних
відносин, що дозволяє провести чіткішу межу у
виявленні змістовних особливостей поняття «політична
адаптація».
При аналізі проблеми адаптації особистості
необхідно визначитись в групах факторів, що впливають
на її адаптивні можливості. Це перш за все,суб’єктивні,
внутріособистісні та об’єктивні, зовнішні, соціально–
політичні чинники, що впливають на особистість.
Так, до внутріособистісних факторів, що впливають
на
політико–адаптивні
можливості
і
здібності
особистості можна віднести: мотиваційний, оцінно–
ціннісний
чинники;
конструктивно–деструктивні
внутріособистісні фактори, сприяючі встановленню
стосунків з суб’єктами політики (держава, політична
влада, політичні інститути і та ін.) або ж руйнуючі цю
систему стосунків, які виливаються в різного роду
конфліктні залежності; віковий чинник, який пов’язаний
або з орієнтацією на інноваційні політичні цінності
(молодь) або ж із стереотипністю і інерційністю
мислення, що орієнтується на традиційну систему
цінностей, або ж на цінності пострадянського
суспільства (робітники, пенсіонери). Ці фактори
проявляються в загальних оцінках, настроях в
упевненості в майбутньому, в здатності долати на
емоційно–психологічному рівні складнощі соціально–
політичного життя, в ставленні до політичних змін,
що відбуваються в суспільстві, в можливостях
особистісного впливу на політичне життя.
До зовнішніх соціально–політичних факторів слід
віднести: існуючий політичний режим в суспільстві;
так, за демократичного режиму особистість,як і інші
суб’єкти політики (суспільно–політичні організації,
рухи, засоби масової інформації та ін.) наділяються
ширшими правами і свободами в самореалізації
і можливостями активного впливу на політичну
життєдіяльність держави. В цьому випадку набуває
чинності
дія
нормативного,
політико–правового
фактора що регламентує і оцінює систему політико–
адаптивних відносин – особистість – суспільство –
держава. За допомогою політико–правових і моральних
норм задаються «…напрямки адаптивної діяльності,
встановлюються її межі здійснюється суспільний
контроль за ходом взаємодії сторін» [7, с. 76].
Важливу роль відіграє у політико–адаптивних
процесах в сучасній Україні просторово–територіальний
фактор, зокрема регіональний. Як показує політична
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практика, цей фактор може як сприяти політичній
ідентифікації особистості, а відповідно, і її адаптації
на загальнодержавному рівні, так і обумовлювати
дезінтеграційні процеси в суспільстві, які супро
воджуються неспівпаданням індивідуально–групових
потреб і інтересів, що поглиблює політичну неста
більність в суспільстві, породжує конфронтацію
політичних сил, інститутів влади на регіональному і
державному рівнях.
Вагомим фактором, впливаючим на соціально–
політичні процеси є соціальна політика держави, яка,
на сьогоднішній день, ще в недостатній мірі створює
умови для повноцінного життя людей. Соціальне
розшарування суспільства, походження, приналежність
до соціальних верств, і, пов’язаний з ними рівень
життя, матеріальний стан обумовлюють поведінку й
ставлення особистості до інститутів влади, а, відповідно,
сприйняття і підтримку соціально–політичних змін
в державі. Вибір особистістю адаптивної стратегії
(сприйняття або неcприйняття перемін) обумовлює різні
типи або форми пристосування – від активної участі в
соціально–політичних процесах, з використанням нових
засобів самореалізації й самоутвердження, в деяких
випадках не санкціонованих державою, до конформізму,
або абсентеїзму, коли соціально–політичні цінності
втрачають значущість для неї і, як результат – політичне
відчуження, недовіра до влади, держави, дезадаптація.
Таким чином, соціально–економічні фактори є достатньо
вагомим чинником у формуванні політичних позицій
особистості; її ставлення, до державних політичних
інститутів і є «каталізатором» політико–адаптивних
процесів в сучасному суспільстві. Державі, в такому
випадку, необхідно створювати умови, організаційні
заходи (закони, програми соціального захисту та ін.), які
б сприяли підвищенню рівня адаптованості громадян,
налагодженню
рівнопартнерських
відносин
між
особистістю, громадянами і владою.
Багатофакторність визначення різноманітних полі
тичних процесів, у тому числі і політико–адаптивних,
не є однорідною і однотипною. Це, перш за все,
конструктивні, позитивні чинники, що визначають
стан і характер спрямованості розвитку політичної
соціалізації і адаптації особи. Від дії цих чинників
багато в чому залежатиме своєчасність і якість адаптації
особи, здатність її до саморегуляції власної діяльності в
політиці, а також ефективність управління адаптивними
процесами з боку держави, політичної системи в цілому.
Так, наявність мотиваційного чинника в політиці
визначена потребами демократичної держави і
політичної системи в тому, щоб адаптація особи до
політичних явищ і процесів не мала спонтанного
характеру, а випливала, в основному, з суспільно
вироблених і суспільно значущих мотиваційних
принципів і статутів (безперечно, особа не може не
керуватися власними мотивами і не спиратися на них
в своїх адаптивних діях) з метою координації взаємодії
у відносинах особа – держава – політична система.
Мотиваційний чинник є своєрідним регулятором цих
відносин, дієвим стимулом у формуванні стійкого
адаптивного зв’язку, але тільки у тому випадку, коли
мотиви мають позитивний заряд і, коли зовнішні
мотиваційні установки на політичну адаптацію особи не
розходяться з її внутрішніми принципами і мотивами.
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Щоб такої розбіжності не відбулося, або вона була б
незначною, в дію вводиться ціннісний чинник.
Орієнтація особи в системі політичних цінностей
дозволить їй визначитися як в змістовній спрямованості,
так і в характері її адаптивного відношення до
політичної системи. І тоді, наскільки демократична
держава і політична система в цілому зацікавлені в
залученні особи до політичних цінностей, що вже
існують або створюються, настільки залежатиме міра її
відношення до політичного життя суспільства, а також
готовність всіх суб’єктів політики до взаємної адаптації
з метою досягнення відносної стійкості і гармонізації
системи політичних відносин. Орієнтація на ціннісний
чинник у встановленні взаємоадаптивних відносин
особи з державою, політичною системою можлива
тільки за наявності в суспільстві достатніх політичних
гарантій, прав і свобод у волевиявленнях кожного
суб’єкта політики. В першу чергу, це визначатиметься
політичним режимом, який є істотним чинником як
для процесу загальної соціалізації, так і для політичної
соціалізації і адаптації зокрема. Але, позитивну
роль у формуванні умов для соціальної і політичної
адаптації даний чинник може виконувати тільки в
тому випадку, якщо він припускає розвиток інститутів
політичного плюралізму, багатопартійності, наявності
політичної опозиції, розвиток принципу легітимності як
демократичної основи взаємовідносин особи і влади [6,
с. 11].
Наявність сприятливих умов для адаптування
дозволить особі визначитися з об’єктами адаптації,
визначивши тим самим своє місце і значущість в
багатовекторних політичних явищах і процесах. Так,
за наявності багатопартійної системи політичного
управління, адаптація особи відбувається в стані
постійного співвідношення програмних установок
різних політичних партій щодо практичної реалізації
влади. Особистість змушена зіставляти і знаходити в
складній системі міжпартійних відносин задовольняючі
її потреби та інтереси, і вже на визначеній для неї
основі виявити власні прийоми і способи політичної
адаптації. Адаптація особи до програмних і практичних
результатів діяльності конкретної політичної партії
матиме не поверхневий і фрагментарний, а цілеспря
мований характер [3].
Значний вплив на політичну адаптацію особистості
має дія групового чинника. Так, групові інтереси
в політиці можуть впливати на адаптивні здібності
особистості як позитивним, так і негативним чином, а
це, в свою чергу, позначиться на виборі нею політичного
об’єкта до адаптації і на напрямі адаптації. Особистість,
яка опинилася в системі, наприклад, помилкових і не
завжди прогресивних поглядів тієї або іншої соціальної
групи, що наслідує свої вузько визначені інтереси у
політиці, може вибрати також напрям в адаптації до
політичних процесів, який в подальшому приведе її
до явно незадовольняючого результату. Тоді неминучі
розчарування, поява відчуття недовір’я, скептицизм,
заперечення політичного життя в цілому через відмову
від участі в ньому.
Особливо очевидною виявляється дія групового
чинника в політиці на різних регіональних рівнях в
державі, де політичні інтереси того або іншого регіону
тісно переплітаються з економічними, національними,
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культурними, побутовими та іншими інтересами. За
таких умов особистості складно провести виборчу
дію у напрямі політичного об’єкта адаптації; нерідко
відбувається підміна політичного об’єкта іншими, не
менш значущими, об’єктами життєдіяльності (еконо
мічними, культурними, соціально–побутовими та ін.).
Також ускладнюється процес політичної адаптації
особи в даних умовах ще і тим, що особистість не
завжди готова в плані одержаних знань до проведення
комплексного аналізу діючих чинників, звідси політико–
адаптивні
процеси
характеризуються
достатньо
широким спектром уявлення.
У системі дії групового і регіонального чинників
на політико–адаптивні можливості особистості істотно
впливає рольовий чинник, де особа орієнтується
не тільки на зовнішні рольові прояви тієї або іншої
групи в політиці, але і виконує власну роль. В даному
випадку вона є цілеспрямованим діючим суб’єктом
політики, і від того, яку роль вона виконує в тих
або інших політичних процесах, залежатиме якість і
спрямованість адаптації. Якщо, наприклад, вона виконує
роль лідера в політичному процесі, то відповідно її
адаптивні можливості будуть визначені низкою переваг:
доступністю у виборі об’єкта адаптації, володінням
достатньою інформацією про нього і, нарешті,
наявністю в її розпорядженні, як лідера, засобів для
досягнення ефективності адаптації. Від дії особистості,
як лідера, в системі політичних явищ і процесів
залежатимуть не тільки можливості її адаптації, але
й характер і спрямованість адаптації інших суб’єктів,
на яких розповсюджується її вплив, де вона вимушена
в реалізації своїх повноважень регулювати як власні
адаптивні дії, так і до певної міри, дії інших.
Аналіз неповного переліку чинників, що позитивно
впливають на політичну адаптацію особистості, не
дає нам достатнього уявлення про цей складний
і багатогранний процес, оскільки на ставлення
особистості до політики впливають ще й негативні або
деструктивні чинники, які гальмують в сучасних умовах
процес політичної соціалізації і адаптації особи.
У свою чергу, деструктивні чинники умовно можна
поділити на дві групи (умовний поділ допускається
лише для зручності їх розгляду, а так вони знаходяться
в діалектичній єдності). Це, перш за все, чинники. що
безпосередньо впливають на адаптацію особистості до
політичних явищ і процесів, і чинники, не позначені
безпосередньо суб’єктивними потребами особистості
до адаптації, є постійно діючими, випливаючими з
політичних умов життя суспільства та з характеру його
політичного розвитку.
До першої групи деструктивних чинників можна
віднести ставлення особистих інтересів в політиці вище
загальнодержавних; нерозуміння особою необхідності
політичних змін; нездатність її об’єктивно оцінювати
політичну ситуацію; розбіжності між особистістю і
політичними групами, державою в оцінці проблемної
політичної ситуації та ін.
До другої групи деструктивних, зовнішніх чинників,
що негативно впливають на політико–адаптивний
процес
особистості,
відносяться:
нестабільність
політичної влади; блокування принципу громадянського
консенсусу; деформація громадської думки в політиці;
недостатність розвитку правової системи з регулювання
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системи політичних відносин; неузгодженість і неспів
падання індивідуально–групових політичних потреб,
інтересів і орієнтацій на міжрегіональному рівні;
агресивність адаптивної інформаційної стратегії та ін.
За умови, коли спрацьовує чинник перевищення
особистісних політичних інтересів над загально
державними,
адаптивні
дії
особистості
мають
вузьконаправлений і нерідко егоїстичний характер.
Система мотивувань на адаптацію визначається
бажанням особистості задіяти себе в системі політичних
відносин з метою отримання більшого задоволення
своїх корисливих потреб і інтересів, де вона починає
розглядати себе домінуючою у відносинах з іншими
суб’єктами політики. В даному випадку адаптивний
процес набуває характеру однонаправленої дії у бік
передбачуваних політичних об’єктів, наприклад –
владні устремління. Тільки у виняткових випадках
дії цього чинника можуть мати позитивний характер,
коли особистісні адаптивні дії визначені бажанням
зруйнувати, наприклад, тоталітарну систему відносин в
державі і встановити такі відносини, які задовольняли
би потреби й інтереси переважаючої більшості людей не
тільки в політиці, але і в суспільній системі організації
життя в цілому.
Негативно впливають на процес політичної
адаптації особистості такі чинники, як нерозуміння
особистістю необхідності політичних змін, нездатністю
об’єктивно оцінювати політичну ситуацію. Нерозуміння
особистістю необхідності політичних змін визначається,
перш за все, тим, що будь–яке нововведення, а тим
більше в політичному житті, пов’язане із страхом перед
невідомим, з додатковими розумовими і фізичними
зусиллями. Особа в умовах змін, що відбуваються в
політиці, не скільки думає про те, як адаптуватиметься
до них, а, перш за все, про те, як протистоятиме цьому
новому. Наступає процес дезадаптації, коли особа не
завжди усвідомлено починає переосмислювати своє
реальне становище в системі політичних відносин,
і одночасно (первинно на підсвідомому рівні)
починає готувати себе до нової адаптації відносно
швидкозмінних політичних процесів. Успіх подальшої
адаптації до політичних явищ і процесів, залежатиме від
того, наскільки особистість здатна об’єктивно оцінювати
політичну ситуацію і, чи будуть сприятливими зовнішні
чинники в державі, і в суспільстві в цілому, для
підтримки її адаптивних прагнень. В той же час перед
особою виникає необхідність не тільки об’єктивно
оцінити ситуацію, але й розібратися в її проблемах.
Так, наприклад, особа при аналізі програми діяльності
тієї або іншої політичної партії може допустити
погрішності в оцінці її значущості в політичній
життєдіяльності держави і перенести її програмні
положення на всю систему міжпартійних відносин,
приймаючи їх як визначальні, без належного урахування
всіх особливостей її відносин з іншими партіями, без
серйозного аналізу її стратегії і тактики. У такому
разі відношення особистості до практичної діяльності
партії матиме характер очікування, і, якщо це не
виправдається, то результати від адаптації будуть зведені
фактично нанівець.
Не менші труднощі в процесі адаптації має
особистість і тоді, коли в стані політичної кризи в
державі, в розпал виборчої кампанії їй необхідно
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віддати перевагу тому або іншому лідеру і політичній
партії. Адаптація особи до проблемної ситуації
визначатиметься її внутрішніми симпатіями або
антипатіями до тієї або іншої політичної партії і до
лідера, системою особистісних мотивів на прийняття
програм суб’єктів політики в конкретній політичній
діяльності, а також готовністю і здатністю її об’єктивно
оцінювати вже не приватне проблемно–ситуативне
положення справ в політиці, а розглядати даний
політичний процес в комплексі. Адаптивні відносини до
системи виборчого процесу можуть завести особистість
в безвихідь у тому випадку, коли вона виявиться
нездатною до комплексного сприйняття, оцінки і
аналізу проблемної політичної ситуації, що виникла.
Її адаптивні дії у такому разі матимуть нестійкий
характер, будуть визначатися як сумнівні у виборі
об’єкта адаптації. Політична адаптація особи в ситуації,
що склалася, може привести до непередбачуваних
для неї і для суспільства в цілому наслідків, коли до
влади дійдуть, наприклад, сили, зовсім не зацікавлені в
розширенні і зміцненні демократичних свобод громадян
в державі.
Аналіз деструктивних чинників був би неповним,
якби ми обмежилися розглядом тільки тих чинників, дії
яких позначені безпосередньо суб’єктивними потребами
особистості до політичної адаптації і ігнорували, при
цьому, значущість постійно діючих деструктивних
чинників, заданих внутрішньополітичними умовами
життєдіяльності держави і суспільства в цілому.
Дії іншої групи деструктивних чинників на процес
політичної адаптації особистості можуть впливати як
безпосередньо, так і опосередковано.
Значну дію на політико–адаптивні можливості
особи справляє чинник суперечності в системі влади
на загальнодержавному і регіональному рівнях. Дії
даного чинника мають фронтальний характер, оскільки
суперечності, що виникли у відносинах розподілу
влади, породжують комплекс небажаних наслідків не
тільки в політиці, але й у різних сферах (економічній,
культурній, соціально–побутовій та ін.) життєдіяльності
суспільства. Нестабільність і невизначеність розвитку в
державній системі управління породжує в особистості
стан внутрішнього і зовнішнього дискомфорту,
пов’язаного із зміною орієнтирів поведінки в політиці,
з певною деформацією політичних цінностей, з
невпевненістю в завтрашньому дні, коли особистість
змушена поступатися своїми принципами, схилятися
до компромісу за несприятливих для неї політичних
обставин. Політико–адаптивні дії за таких умов можуть
змінюватися в двох, на наш погляд, напрямах: або
вони приходять в стан тимчасового згортання (особа
докладає мінімальних зусиль до адаптації, знаходиться
в очікуванні змін політичної ситуації) або ж вони
активізуються (особа, швидко переорієнтовуючись в
політичній ситуації, що склалася, починає докладати
максимум зусиль щодо вибору нових об’єктів до
адаптації і, адаптувавшись до них, прагне набути іншу,
вигідну, як вона вважає, для себе рольову політичну
значущість).
Чинник нестійкості, нестабільності політичної влади
в державі «бумерангом» відбивається на політико–
адаптивних можливостях особи. Порушується принцип
взаємоадаптації у відносинах влада–особа. Влада, у
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такому разі не надає ефективної підтримки особистості
в її політико–адаптивних бажаннях, коли особа змушена
керуватися тільки власними миттєвими потребами та
інтересами, які не завжди відповідають потребам і
інтересам розвитку демократичної системи відносин.
Виникає синдром взаємного недовір’я між суб’єктами
політичних відносин, який нерідко може переростати
в конфлікт між ними, супроводжуючись при цьому
тимчасовою взаємною дезадаптацією.
Так, при блокуванні, наприклад, державою принципу
громадського консенсусу суспільство може дійти
до такого стану, коли воно характеризуватиметься
внутрішніми суперечностями; наявністю конфронтації у
відносинах між різними політичними силами, що, кінець
кінцем, може призвести до відкритого конфлікту між
всіма його членами в багатоманітних формах прояву.
Відмова від принципу політичного консенсусу або його
блокування, як одного з основних принципів демократії,
вкрай ускладнює політико–адаптивні дії особи. Вона в
умовах крайнього протистояння політичних сил може
виявитися не завжди здатною до правильного вибору
об’єкта адаптації, коли вона втягнена в кругообіг
політичних подій, буде автоматично, часто неосмислено,
здійснювати свій вибір з метою визначення і
закріплення своїх політичних інтересів в екстремальних
політичних подіях, що швидко змінюються. Політико–
адаптивна дія особистості у такому разі втратить своє
основне змістовне призначення і матиме, в основному,
характер механічного пристосування до тих пір, поки не
налагодяться шляхи стабілізації політичної ситуації.
На своєчасність і якість реалізації політико–адаптив
них можливостей особистості може впливати суспільно–
правова
система
регулювання
міжособистісних
політичних відносин. В умовах недостатнього розвитку
правої системи регулювання політичних відносин,
особистість в процесі адаптації може опинитися в
стані крайньої незахищеності від негативних проявів
в політиці. Крім того, що на неї впливатиме великий
потік різноманітної інформації, вона ще буде не в змозі
об’єктивно її аналізувати і оцінювати (саме з правових
позицій). Все це негативно позначиться на характері
її відносин з іншими суб’єктами в політиці і, зокрема,
з державою, коли особистісні потреби та інтереси
дійдуть до стану невідповідності із загальногруповими,
суспільними
державними
інтересами.
Політична
адаптація особи, за таких умов, буде визначатися не
тільки чинниками, що витікають з її суб’єктивних
потреб і інтересів, але й суспільно значущих.
При цьому слід зазначити той факт, що за таких
умов на якісний бік процесу політичної адаптації
особистості значно впливають засоби масової, зокрема,
політичної інформації, які можуть ефективно впливати
на адаптивні процеси через подачу достовірних фактів
в політиці або ж дезінформувати особу – невірно
висвітлювати хід політичних подій, спотворювати
цілі і завдання розвитку політичного процесу, свідомо
маніпулюючи хибними політичними та іншими
цінностями. Від особистості потрібно буде своєчасно
зорієнтуватися в змістовному потоці інформації, і від
того, наскільки вона буде здатна і готова це сприймати,
стане можливим своєчасно визначитися у виборі
політичного об’єкта до адаптації і якісно реалізувати
політико–адаптивний процес.
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Отже, проведений нами аналіз факторів, що впли
вають на ефективність політичної адаптації особистості,
і на форми її прояву в політичних явищах і процесах,
дозволив визначитись у сутності політичної адаптації.
Таким чином, сутність політичної адаптації особис
тості полягає в її здатності через активні або пасивні
(в залежності від поставлених нею цілей і завдань і
від реальної політичної ситуації) форми включення в
політичні процеси, досягти задоволення власних потреб
і інтересів, прилучившись до основних політичних
норм і цінностей і, потім, самореалізуватися й в системі
політичних відносин. Сутнісні параметри політичної
адаптації особистості будуть визначатися, за нашим
переконанням,
двома
факторами:
суб’єктивними
необхідними потребами в окремих актах пристосування
по задоволенню особистісних потреб і інтересів у
політиці з метою встановлення «динамічної рівноваги
в психологічній, емоційно–мотиваційній сферах між
суб’єктивними бажаннями й об’єктивними можлив
остями особистості в різноманітних адаптивних ситуа
ціях» [5, с. 55], а також бажанням задати адаптивний
процес таким чином, щоб від результатів його реалізації,
вона знайшла б можливість досить самостійно реалізу
вати себе в у тих або інших видах політичної діяльності.
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Political adaptation of personality (factor analysis of the process)
The groups of factors, conditions and components which postulate the character
and the progress of the process of political adaptation of personality were defined
and analyzed. Special attention was paid to the group of factors which influenced
its adaptive possibilities. Subjective factors include motivating, assessed–evaluative
factors; constructive–destructive intrapersonal orientation factors; age factor, which
is centered on innovative and traditional values and objective external socio–political
factors, which influence personality.
External socio–political factors include the following components: the existing
political regime in the society; the normative politico–legal factor, which regulates
and controls the system of politically adaptive relations; the factor of contradiction in
the system of authority at state and regional levels; destructive factors predetermined
by complications in the functioning of the political system of domestic policy, authority
institutions and society on the whole.
It was set that the examples of politically adaptive processes by levels could be
various. They are: the personality political adaptation; the politico–system intergroup
adaptation and the temporal situational adaptation in relations between different
subjects. The levels of adaptation reflect the priority of socially significant needs and
interests in the system of politically adaptive relations «personality – society – state».
Thus, they define the character and the lines of the adaptive strategy of personality.
Keywords: subjective, objective factors of adaptation, adaptation, disadaptation,
adaptive strategy, conformism, political regime, political values, destructive factors,
external factors of adaptation.
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Особливості гібридних політичних режимів
посткомуністичного простору
Здійснено емпіричний і компаративний аналізи політичних режимів
посткомуністичного простору. Ґрунтовно прослідковано політико–режимні
переходи 28 країн протягом 26 років і виокремлено тенденції їх розвитку.
Встановлено, що 37,9% всього періоду в посткомуністичних країнах
функціонували гібридні режими, 37,5% – демократії та 24,5% – авторитарні
режими. Виявлено, що з середини 2000–х років на посткомуністичному
просторі переважає кількісна рівновага між всіма типами політичного
режиму. Узагальнено характерні ознаки гібридних режимів посткомунізму,
до них, зокрема, варто віднести: сталий розвиток і мінімальне число як
типологічної демократизації, так і авторитаризації; низький рівень довіри
до демократичних інститутів; поширення неформальних практик; активне
громадянське суспільство. Зроблено висновок про необхідність активізації
системного вивчення гібридних режимів задля вдосконалення транзитології і
теорії політичних режимів у сучасних умовах.
Ключові слова: політичний режим, типологія політичних режимів,
демократія, гібридний режим, авторитаризм, посткомунізм.

Падіння Берлінського муру та суспільно–політичні
перетворення, що розпочались у державах за «залізною
завісою», вселили оптимізм демократизаційних змін
як у громадян і очільників багатьох країн, так і в
транзитологів.
Більшість
дослідників
очікували,
що трансформаційні процеси в країнах колишнього
Варшавського пакту, будучи складовою «третьої
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хвилі», завершаться консолідацією демократичного
типу політичного режиму, як це відбувалося в інших
частинах світу в ІІ пол. 70–80–х рр. ХХ ст. Дійсно
частково так і сталося (див. табл. 1). Проте, по–перше,
з–поміж перехідних режимів сукупність новоутворених
демократій порівняно з сумою інших типів політичних
систем протягом досліджуваного періоду (з 1991 –
до 2016 років включно) жодного разу не становила
більшості у регіоні; по–друге, кількісно демократичні
режими стали відносно домінуючим типом режиму
лише з початку нинішнього століття; по–третє, число
нехарактерних досі режимів змушувало вчених
звернути на себе більше уваги та намагатися розробити
інтелектуальне підґрунтя для пояснення їх типологічної
сутності. Це все потребувало переосмислення концеп
туальних засад у вивченні політичних режимів і вироб
лення додаткових пояснювальних схем в дослідженні їх
трансформацій.
Науковий дискурс щодо політичних режимів в
1990–х роках вже породив неймовірну кількість тема
тичних концепцій, які, як швидкоплинно змінювали одна
одну «на порядку денному», так і нагромаджувалися
одна на іншу, вносячи велику плутанину й утруднюючи
побудову однозначної системної метаконцепції – теорії
гібридних політичних режимів. Уможливлюється
виокремлення інтерпретаційних підходів у з’ясуванні
сутності гібридних режимів, які послідовно домінували
в транзитології і в теорії політичних режимів протягом
останніх десятиліть. Відтак з середини 1990–х рр.,
коли термін «гібридний режим» було запроваджено
до наукового обігу, під ним розуміли своєрідну стадію
переходу від авторитаризму до демократії (передусім
Террі Л. Карл і Філіпп Шміттер) [7, p. 73, 16]. У другій
пол. 90–х років ХХ ст., переважав підхід тлумачення
гібридних режимів як «демократій із прикметниками»,
або «демократій із префіксами» (Ларрі Даймонд,
Фарід Закарія, Девід Кольєр, Гільєрмо О’Доннелл та
ін.) [1; 12]. Представники обох підходів виходили з
телеологічного переконання, що розпочавши трансфор
мацію, політичний режим неодмінно перетвориться
у демократію, а авторитарні елементи в гібридних
режимах – обов’язкові супутники режиму в перехідному
стані, які з часом демократизуються. І, нарешті,
третій підхід, домінуючий протягом «нульових» років
ХХІ ст., – трактування гібридного типу режиму як
«авторитаризму з прикметниками», тобто режимів,
які за характеристиками близькі до автократій, але не
обов’язково прямують у напрямі демократизації (Люкан
Вей, Стівен Левіцкі, Маріна Оттавей, Андреас Шедлер
та ін.) [8; 13; 15], або ж узагалі є сучасним різновидом
авторитаризму, який пристосувався до нових умов
ХХІ століття (Дженніфер Ганді, Барбара Геддес й ін.)
[5; 6]. Ці та інші автори заклали сучасні теоретичні
засади дослідження гібридних політичних режимів,
а критичний аналіз їхніх праць і систематизація
досягнень можуть конструювати послідовну та
всеосяжну програму наукових розробок і потенційно
здатні створити нову цілісну теорію у порівняльній
політології. Однак малодослідженими на сьогодні
залишаються гібридні режими посткомуністичного
простору – регіону, що за наслідками трансформаційних
змін відіграє вкрай важливу роль. Крім того, постійною
проблемою в даній темі й надалі залишається емпірична
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верифікація теоретичних положень. Вирішенню двох
останніх завдань і присвячена стаття.
Цілями статті є формування емпіричного підґрунтя в
дослідженні посткомуністичних політичних режимів, а
також систематизація особливостей гібридних режимів
означеного макрорегіону.
Попереднє ознайомлення з результатами трансфор
маційного розвитку в усьому світі протягом двох
останніх десятиліть, дають можливість виокремити
дві важливі тенденції. Перша з них полягає в тому,
що спостерігається відносна стабільність розвитку
демократії як форми організації влади в політичній
системі. Це відбувалося у двох напрямках. По–перше,
кількість ліберальних демократій була відносно
сталою ще з 1995 року. По–друге, хоча в багатьох
демократичних країнах конституційно–правові меха
нізми працюють незадовільно, все ж обійшлося
малою кількістю демократичних збоїв [9, p. 56].
Друга тенденція полягає в тому, що значне число
країн, які в останні десятиліття відійшли від різних
форм авторитаризму, так і не трансформувалися в
демократії. Вони швидше становлять неоднозначні
режими, що поєднують демократичні та недемократичні
характеристики, де за формально демократичними
політичними інститутами, як–от багатопартійні елек
торальні змагання та владна конкуренція, маскується
реальність авторитарного панування та неформальні
практики [4; 14].
Окреслені тенденції хоч і не унікальні для
посткомунізму, проте в цьому регіоні вони чи не
найбільш виразно проявляють себе, а також у певний
спосіб модифікують їх. Правда, на відміну від сталості
загальносвітового демократичного тренду, кількість
посткомуністичних демократій невпинно зростала з
1992 по 2009 роки. З іншого боку, врахування динаміки
трансформацій політичних режимів Східної Європи
та колишніх республік Радянського Союзу, а також
поетапне відслідковування результатів переходів, дають
змогу на прикладі посткомунізму заперечити і/чи
переглянути деякі попередні теоретичні узагальнення,
що з часом віджили себе, та детальніше проаналізувати
характеристики тутешніх гібридних режимів – тим
самим запропонувати зразок стратегії дослідження для
інших регіонів.
Власне сама стратегія дослідження ґрунтується
на першочерговому сортуванні політичних режимів
посткомунізму за трьома типами. Застосування
транзитологічної парадигми вказує не те, що в одній
країні не обов’язково може функціонувати тільки один
тип режиму. Дослідження динаміки змін протягом
останніх 26–и років кожної політичної системи показує
збільшення їх кількості з 24 (у 1991 р.) до 28 держав
(станом на кінець 2016 р.) і свідчить, що режимні
переходи в тому чи іншому напрямі відбувались у
16–и з 28–и країн. В таблиці 1 підсумовано кількість
років функціонування того чи іншого типу режиму в
посткомуністичних країнах. У ній курсивом позначена
загальна тривалість відповідного типу політичного
режиму в країні. У випадках, якщо такі терміни були не
безперервними, то в дужках вказані співвідносні періоди
із дискретною сумою даних років. Підкреслені також
роки, що показують континуальне та найбільш тривале
функціонування в кожній країні типу політичного
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режиму. Нарешті, напівжирним виділені у відповідних
стовпчиках типу режиму ті роки, що включають
показники останнього аналізованого року (2016 р.)
Таблиця 1
Роки функціонування демократичних,
гібридних і авторитарних режимів, 1991–2016 рр.
(складено автором на основі [3])
країна / тип
режиму

Демократія

Гібридний
режим

Автори
таризм

1. Азербайджан

―

5 (2+3)

21 (4+17)

2. Албанія

―

26

―

3. Білорусь

―

5

21

4. Болгарія

26

―

―

5. Боснія і
Герцеговина

―

21

4

6. Вірменія

―

26

―

7. Грузія

―

25

1

8. Естонія

1

25 (1+24)

―

9. Казахстан

―

3

23

10. Киргизія

―

20 (9+4+7)

6 (5+1)

11. Латвія

24 (1+23)

2

―

12. Литва

26

―

―

13. Македонія

―

25

―

14. Молдова

―

26

―

15. Польща

26

―

―

16. Росія

―

13

13

17. Румунія

21

5

―

18. Сербія*

15

3

8

21 (2+19)

3 (1+2)

―

20. Словенія

26

―

―

21. Таджикистан

―

1

25

22. Туркменістан

―

―

26

23. Угорщина

26

―

―

24. Узбекистан

―

―

26

25. Україна

5

21 (14+7)

―

26. Хорватія

17

9

―

27. Чехія**

26

―

―

28. Чорногорія

6

5 (3+2)

―

19. Словаччина

___________
* включно з Соціалістичною Федеративною Республікою
Югославією, Союзною Республікою Югославією та Державним
Союзом Сербії і Чорногорії.
** включно з Чехословаччиною.
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Гілея

Відповідні результати вдалось вивести викорис
товуючи базу даних щорічних досліджень проекту
«Стан свободи у світі» (англ. «Freedom in the World»)
неурядової організації «Дім свободи» («Freedom
House»). Доповіді «Дому свободи» не операціоналізують
безпосередньо тип політичного режиму, а вираховують
дві змінні: рейтинги політичних прав і громадянських
свобод, ранжуючи країни від 1 (найвищий бал) до 7.
Автор обрав дану систему рейтингування з прагма
тичних міркувань – щоб охопити чверть столітній
період дослідження, а визначення власне типу
режиму має кореляційний характер і не претендує на
вичерпність. Таким чином, країни, що розглядаються,
розміщуються у трьох кластерах: «вільні» (демократичні
режими, рейтинг від 1 до 2,5 балів), «частково вільні»
(гібридні режими – від 3 до 5 балів) і «не вільні»
країни (авторитарні режими – від 5,5 до 7 балів).
Розраховувався бал шляхом ділення суми показників
зазначених змінних на два.
Загалом, виводячи умовний індекс «режимо–років»
(англ. «regime–years» –r/y – кількість років, протягом
яких у країнах функціонував той чи інший тип
режиму) [10, p. 108], виходить наступна картина: з
максимально можливих 709 r/y демократичні режими на
посткомуністичному просторі існували в сумі 266 років
у 14 країнах, гібридні режими – 269 років у 20 країнах,
а авторитарні показують результат 174 r/y в 11 країнах.
Тобто протягом 26–и років існування самого феномену
посткомунізму в більшості його країн домінували
показники, що за авторською спрощеною класифікацією
були еквівалентні гібридним політичним режимам. Дещо
менш тривалим виявився демократичний відповідник
і майже чверть r/y охоплюювали авторитарні режими.
Зазначена сума у 45 «країн» засвідчує факт переходів
від одного типу політичного режиму до іншого (інших).
Всього таких країн налічувалось 16 у половині з яких
трансформації відбувалися неодноразово. На ці факти
вказують доданки в дужках у таблиці 1.
У решті 12 країн протягом усього періоду свого
посткомуністичного існування однозначно функціо
нували наступні типи політичного режиму: демократії:
Болгарія, Литва, Польща, Словенія, Угорщина та Чехія;
гібриди: Албанія, Вірменія, Македонія та Молдова;
авторитаризми: Туркменістан і Узбекистан. У всіх
країнах, окрім Македонії, яку міжнародна спільнота
визнала лише в 1992 р., відповідні режими діють 26
років, з 1991 р. Неможливо оминути увагою країни,
в яких ці самі типи політичного режиму тривають 20
і більше років: Естонія (25 років), Латвія (24 років),
Румунія та Словаччина (21 років) – демократичні
режими; Грузія (25 років), Боснії і Герцеговині й
Україні (по 21 рік), Киргизія (20 років) – гібридні
режими; Таджикистан (25 років), Казахстан (23 рік),
Азербайджан та Білорусь (по 21 рік) – авторитарний
тип режиму. Можна стверджувати, що всі зазначені
країни мають консолідовані форми вказаних політичних
режимів. Не є винятком серед них і країни з гібридним
режимом, хоча й у ХХІ ст. цю тезу майже неможливо
знайти в науковій літературі.
Ще одним наочним доказом необхідності повно
цінного сприйняття гібридного політичного режиму є
динаміка й масштаби його функціонування серед інших
режимів посткомунізму (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка посткомуністичних політичних режимів, 1991–2016 рр. (складено автором на основі [3])

Як видно із зображення, половина існуючих у
1991 р. політичних режимів починала свою транс
формацію в якості гібридних режимів. Демократіями
на той час були третина усіх посткомуністичних країн,
авторитаризмами – 17%. Наступного року чисельність
гібридних режимів на посткомуністичному просторі
досягла історичного піку (58%), а кількість політичних
систем із демократичними показниками зменшилась до
найнижчого рівня за увесь аналізований період (23%).
Завдяки відносно швидкій демократизації в країнах
Центрально–Східної Європи число гібридних режимів
значно скорочувалося починаючи з середини 1990–х
років. Відсоток гібридів поступово зменшувався до
2009 р. (21%), окрім періоду 1997–1999 років (41–
45%). Після кризового 1992 р., демократія розпочала
17–літній період свого безперервного поступу й
у 2009 р. включила половину всіх незалежних
країн
посткомунізму.
Після
масового
розпаду
посткомуністичних автократій у 1991 р., вони все ж
поступово зростили свою чисельність до середини
1990–х рр. (до ¼ загальної кількості) й відтоді з
незначним зменшенням (1997–1999 рр. – 19–22%), так
само як і з невеликими збільшеннями (2004 і 2009 рр.
до 30% і 29%, відповідно). З 2010 року число гібридних
політичних режимів зросло на 11%, досягнувши ⅓
загальної кількості режимів, а відсоток демократичних
режимів становив 46%, однак протягом двох останніх
років демонструє позначку 43%. Отже, в останнє
десятиліття спостерігається відносно стабільна картина
у всіх трьох типах режиму.
Прослідковується також регіональне поширення
типів режимів. Опорою демократії залишаються
країни Центрально–Східної Європи та Прибалтики.
Повільними темпами демократичні режими зміц
нюються й на південно–східних теренах Європи.
Авторитаризм традиційно консолідований в ісламських
країнах посткомунізму й у Білорусі та Росії. Гібридні
режими на посткомуністичному просторі локалізовані
своєрідними «острівками»: Балкани (Албанія, Боснія
і Герцеговина та Македонія), Східна Європа (Молдова
й Україна) та Закавказзя (Вірменія та Грузія). Радше
винятком слугує випадок Киргизії, розташованої в
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самому центрі Середньої Азії та оточеної виключно
авторитарними державами.
Варто тепер перейти до узагальнень безпосередньо
щодо гібридних політичних режимів посткомунізму.
Передусім гібридні політичні режими посткомунізму
характеризуються своїм сталим розвитком. Випадки
одновекторної трансформації за означений період
продемонструвала лише Сербія, авторитарний режим
якої (1991–1998 рр.) пройшов перехідний стан
«гібридних» показників політичного режиму (1999–
2001 рр.) та, нарешті, в подальшому демократизувався.
Інші два зразки перетворення від тепер уже
повноцінного гібридного режиму в демократичні
проілюстрували Румунія (з 1995 по 1996 рр.) та
Хорватія (в 1999–2000 рр.). У зворотньому напрямі
рухалися Білорусь (1995–1996 рр.) та Росія (перехід
відбувся 2003–2004 рр.). Обидві країни ніколи не були
демократичними, більше того – ставши незалежними
еволюційно знижували свої рейтинги.
У посткомуністичних гібридах відчутним є низький
рівень довіри громадян до демократичних інститутів.
Довіра до державних інститутів має важливе значення
для політичної стабільності та дотримання верховенства
закону. Тим не менш, незважаючи на значні
демократичні досягнення, особливо у виборчій сфері,
в гібридних режимів безліч формальних інститутів, які
мають вирішальне значення для дієвості демократії,
що страждають від нестачі надійності та/або довіри.
Індикатор стабільності демократичних інститутів
«Фонду Бертельсманна» показує недостатній рівень у
цьому плані посткомуністичних гібридних режимів:
Албанія, Грузія, Молдова й Україна – 7 балів із 10;
Македонія та Киргизія – 6 з 10; Боснія і Герцеговина –
5/10 і Вірменія – тільки 3 бали [17].
Правила гри в цивілізованих умовах демократичних
систем
оскаржуються
конкуренцією
політичних
акторів і верховенством права через формальні та
неформальні інститути. Проте в гібридних режимах
формальні інститути часто сприймаються як упереджені
чи несправедливі, і, отже, не можуть забезпечити
виконання своїх регулятивних функцій. Натомість
неформальні практики (включно з персоналізмом,
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політичним патерналізмом, непотизмом і корупцією)
зберігаються і часто мають пріоритетне значення для
всіх посткомуністичних гібридів.
Корупція і клієнтелізм є вкрай важливими
чинниками, що утримують відповідні країни у «пастці
гібридності». Державні посадові особи часто діють
із міркувань своєї власної вигоди, не піклуючись
про суспільне благо. У результаті майже повсюдно
зберігаються клієнтурні структури і високий рівень
корупції. За даними неурядової міжнародної організації
«Transparency International», у 2016 р. Індекс сприйняття
корупції демонстрував наступні показники: Грузія – 44
місце серед 176 країн, Албанія та Боснія і Герцеговина
ділять 83 і 84 сходинки рейтингу, Македонія на 90
місці, Вірменія – на 113, Молдова – 123, Україна – 131 і
Киргизія – на 136 місці [2].
На відміну від гібридних режимів Африки та
Латинської Америки, посткомуністичним гібридам
не притаманний президенціалізм. Окрім Вірменії,
яка в останні роки відійшла від парламентарно–
президентської форми правління, президенти інших
країн залежать від законодавчої гілки влади, а в
парламентській
практиці
передбачені
процедури
вотуму недовіри уряду або міністра. Близьким до
цієї ознаки посткомуністичних гібридних режимів є
відносно продуктивне протистояння громадянського
суспільства т.зв. «елітним розворотам» – спробами
політичних лідерів нехтувати принципом поділу влади
та неконституційним чином продовжити терміни
своїх повноважень. У Грузії, Киргизії та Україні це
призводило до «кольорових революцій» – масових акцій
протесту. Потужним є протестний потенціал також у
Молдові.
Популістські очікування та реальні можливості
держав виступають актуальною загрозою для всіх
гібридних режимів посткомунізму в останні десятиліття.
Особливо відчутний даний чинник в умовах відсутності
підзвітності влади у процесі прийняття політичних
рішень. Це підсилює перспективи нестабільності.
Гібридні держави можуть бути перевантажені новими
вимогами, викликаними демократичним тиском, і не
в змозі адекватно реагувати, тому що їм не вистачає
необхідного
інституційного
й
адміністративного
потенціалу, і навіть легітимності й авторитету, щоб
втілити непопулярні реформи.
Таким чином, гібридні режими відрізняються як
від демократичних, так і від авторитарних політичних
режимів. Якщо різниця між двома першими
лежить передусім в інституціональній площині та
характеризується дисфункціонуваннями демократичних
процедур у гібридах, то їхня відмінність від автократій
найбільше проявляється у ступені недотримання
політичних прав і громадянських свобод – безпосередніх
індикаторах демократичності політичного режиму.
Виокремивши на емпіричних засадах коло гібридних
режимів посткомуністичного простору, їх можна
порівнювати як між собою відповідно зазначеним у
статті параметрам, так і з гібридними політичними
системами інших регіонів.
До особливостей посткомуністичних гібридних
режимів слід віднести наступні характеристики: сталий
розвиток і мінімальне число трансформацій в інші типи
політичного режиму, причому останні відбуваються
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як у демократичному, так і в авторитарному напрямах;
низький рівень довіри громадян до демократичних
інститутів; вагома роль неформальних практик у
регулятивній підсистемі; часте управління державою
популістськими
правлячими
групами;
наявність
передумов активної участі громадянського суспільства в
політичному житті країни та ін. Отже, перефразовуючи
Леонардо Морліно, гібридні режими не є оптичними
ілюзіями [11, p. 296], а представляють собою
самостійний і специфічний феномен політичного життя,
який потребує подальшого системного та комплексного
дослідження.
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Features of hybrid political regimes of postcommunistic space
The article carries out empirical and comparative analyzes of political
regimes of post–communist space. Politically–regime transitions of 28 countries
for 26 years have been thoroughly traced and tendencies of their development
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have been singled out. It is established that in 37.9% of all post–communist states
of the entire period were functioning hybrid regimes, in 37.5% were democracy and
in 24.5% – authoritarian regimes. It is revealed that from the middle of the 2000s
on the post–communist space the quantitative balance prevails between all types of
political regime. The characteristic features of hybrid regimes of postcommunism
are generalized, including, in particular: sustainable development and the minimum
number of both typological democratization and authoritarianization; a low level
of trust to democratic institutions; dissemination of informal practices; active civil
society. It is concluded that it is necessary to activate the systemic study of hybrid
regimes for improving transitology and the theory of political regimes in modern
conditions.
Keywords: political regime, typology of political regimes, democracy, hybrid
regime, authoritarianism, postcommunism.
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Психологічні детермінанти мотивації
політичної поведінки в умовах
демократизації суспільних відносин
Робиться спроба виокремлення та аналізу внутрішньо–суб’єктивних
(психологічних) детермінант мотивації політичної поведінки (за Л. Мілбратом).
Їх утворюють потреба та інтерес до політики, відчуття особистісного
впливу на політичний процес, впевненість та відчуття значимості та
ефективності участі, громадянська відповідальність, довіра, настанови,
стереотипи, архетипи, воля та емоції, які здатні активізувати чи послабити
усвідомленість долученості громадян до політичної сфери. Зокрема визначено,
що такі елементи як настанови, стереотипи, архетипи, воля та емоції
утворюють цілісну психологічну систему, яка визначає негативну чи позитивну
спрямованість мотивації політичної поведінки. Негативна мотивація може
сприяти ігноруванню та неусвідомленості громадянами своєї значимості в
політичному процесі і політичній сфері, що уповільнює процес демократичного
розвитку суспільства. Неусвідомленість потреб викликає імпульсивний тип
мотивації, що формує ситуативну політичну поведінку. Позитивна мотивація,
навпаки, сприяє долученню громадян до політичної сфери та трансформації
демократичних цінностей та норм у внутрішньо значущі особистісні смисли
та їх відтворенню у поведінці.
Ключові слова: мотивація, мотив, політична поведінка, внутрішньо
психологічні детермінанти, настанови, стереотипи, архетипи, воля, емоції.

Сучасною тенденцією як в демократичних сус
пільствах, так і тих, що стверджують демократію,
науковцями визначається криза політичної участі. Серед
причин її виникнення, особливо в пострадянських
суспільствах, науковці називають низький рівень
політичної культури населення, несформованість
демократичних цінностей, байдужість до політичної
сфери тощо. Не заперечуючи їх, водночас погоджуємося
із думкою І. Костенока, що за умов демократизації
криза участі – це і «наслідок досить чіткого розуміння
громадянами того, що вплинути на процеси, що
відбуваються в державі, вкрай важко» [4, с. 196].
Означене відображається і на мотивації політичної
поведінки громадян. Остання є феноменом, що обумов
люється низкою чинників: психологічно–особистісними
(тип особистості; самоусвідомлення; стиль мислення;
переконання; мотивація та інші) та соціальними
(особливості політичної, економічної, правової, соціаль
ної, духовно–культурної сфер; субкультура; соціальний
статус тощо).
Вивчення проблеми мотиваційної основи політич
ної поведінки потребує аналізу як внутрішніх (психо
логічних), так і зовнішніх (соціальних) умов існування
людини, в яких вона виховується і соціалізується і, які,
відповідно впливають на її внутрішній світ. Фахівці
слушно зауважують, що відчуття потреби у політичній
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участі формується під впливом зовнішнього середовища:
воно може сприяти долученню людини до політичного
життя чи навпаки, гальмувати її задоволення.
До об’єктивних чинників політичної поведінки
науковцями віднесено зокрема «соціально–економічний,
суспільно–політичний, гендерно–віковий, середовищний.
Серед суб’єктивних – це мотиваційно–ціннісний
(мотиви політичної участі), конативний (вольові
якості та навички політичної комунікації та взаємодії),
когнітивно–рефлексивний (ідеологічні орієнтації та
установки, стереотипи, громадянська свідомість, відпо
відальність)» [6, с. 44].
Представляє інтерес типологізація чинників (детер
мінант) політичної поведінки Л. Мілбрата. Науковець
будує типологію на основі поєднання чотирьох
параметрів: «зовнішні» – «внутрішні» та «об’єктивні» –
«суб’єктивні». Відповідно, зовнішні групи чинників
поділяються на суб’єктивні (безпосереднє особистісне
оточення людини) та об’єктивні (зовнішнє середовище –
соціально–економічні, соціально–культурні, соціально–
політичні та інші) складові.
Внутрішні детермінанти за Л. Мілбратом ототож
нюються із самим суб’єктом (особистісна основа
політичної дії) і також розподіляються на суб’єктивну
групу (атитюди, орієнтації та риси характеру) і
об’єктивну групу (особливості соціального статусу
особистості, соціально–демографічні показники). На
думку науковця, «впливовість цих детермінант та
розуміння внутрішніх резервів особистості є особливо
важливими у процесі включення людини до політичної
сфери (політичної соціалізації)» [Цит. за: 6, с. 45].
Мета статті – виокремити та проаналізувати
внутрішньо–суб’єктивні (психологічні) детермінанти
(за Л. Мілбратом). Їх утворюють потреба та інтерес до
політики, відчуття особистісного впливу на політичний
процес, впевненість та відчуття ефективності участі,
громадянська відповідальність, довіра, настанови,
стереотипи, архетипи, воля та емоції, які здатні
активізувати чи послабити усвідомлену політичну
долученість громадян до політичної сфери, що
відображається і на затвердженні демократичних засад
суспільного життя.
Доцільно зауважити, що при вивченні мотиваційної
основи політичної поведінки в умовах демократизації
суспільства має враховуватися наступне. По–перше,
така характеристика мотивів як динамічність та
ієрархізованість: їх значимість та пріоритетність
для людини може змінюватися під впливом певної
політичної ситуації, настанов, ідеалів, цінностей
та орієнтацій, які притаманні суспільству, та
обумовлюватися трансформацією мотивів окремої
людини чи групи, до якої ця людина належить. По–
друге, важливими складовими процесу формування
і розвитку мотивації, а також моделей політичної
поведінки в умовах як стабільного, так і суспільства, що
переживає процес демократизації, є політична свідомість
і політична культура суспільства. Вони відтворюють
результат
політичної
соціалізації,
політичного
виховання, відображають рівень знань, опанування
норм, відповідність вимогам і потребам суспільства.
У ширшому розумінні політична свідомість і культура
є продуктом розвитку самого суспільства, його
політичної, економічної, правової та культурної сфер, їх
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тенденцій та суперечливостей. По–третє, це виклики та
ризики суспільства, що демократизується: нестійкість,
суперечливість політичних процесів, невизначеність
політичної ситуації, розмитість ціннісних орієнтацій,
«хронічна» трансформація мотивів політичних та
соціальних відносин, домінування емоційних реакцій на
політичні зміни та значний вплив глобальних викликів.
Погоджуємося із науковцями, що всі чинники –
внутрішні і зовнішні – можуть як активізувати, так і
послабити політичну участь і діяльність людини. Серед
внутрішніх чинників такими «каталізаторами» участі чи,
навпаки, неучасті, є наявність чи відсутність потреби
в політичній інформованості, інтересу до політики
й відчуття особистісного долучення до політичного
процесу. За Л. Мілбратом стимулами, які збуджують
інтерес до політичного життя у людини, є обговорення
політичних тем та зустрічі з цікавими для людини
політиками, діячами, активістами, родина, засоби
масової комунікації. Разом з тим, варто відмітити,
що успішність стимулювання політичної активності
обумовлена особистісними рисами, серед яких здатність
підтримувати інтерес до політики, сформованість
потреби в пізнанні інформації, допитливість, розуміння,
що політика є інструментом вирішення проблем,
виразність громадянського обов’язку [8].
Інші вчені – Г. Алмонд і С. Верба – в якості
певного психологічного «каталізатора» дії визначили
«синдром демократичної участі», показниками якого
є: «впевненість в ефективності своєї участі; почуття
громадянської відповідальності; довіра між грома
дянами, до інститутів державного і місцевого управ
ління; членство в суспільно–політичних організаціях, що
захищають суспільні інтереси» [Цит. за: 6, с. 45].
Серед внутрішніх чинників, що, навпаки, приг
нічують інтенсивність та активність політичної участі
і спричиняють політичну неучасть («психологічний
фактор–нейтралізатор»)
науковці
називають
стан
фрустрації, яка спричиняється відчуттям безсилля та
особливостями самосвідомості. Перше обумовлене
соціально–економічними, правовими умовами роз
витку суспільства, традиціями політичної культури,
недооцінкою власних можливостей, невпевненістю
самостійного вирішення проблем та зневірою у владу.
Друге обумовлюють особливості самосвідомості,
серед яких Л. Гозман і Е. Шестопал визначають:
«деіндивідуалізацію
(викривлене
відчуття
своєї
індивідуальності як наслідок виховання й соціалізації;
розмитість
групової
ідентичності
як
наслідок
недосконалості розвитку політичної та соціальної сфер);
деперсоналізацію (несформованість відповідальності
за власні вчинки); відчуття залежності від зовнішніх
обставин» [Цит. за: 6, с. 46].
До психологічних детермінант політичної поведінки
науковці зараховують настанови (атитюди) політичної
поведінки людини. Ці настанови, на думку фахівців,
визначають «схильність суб’єкта до певного сприймання
соціальних об’єктів (ситуацій), їх оцінювання та
відповідних дій» [6, с. 39]. У широкому розумінні
настанова науковцями трактується як «зумовлений
первинними психічними реакціями, базовими психіч
ними орієнтаціями і початковим батьківським програ
муванням механізм самоактуалізації особистості в
навколишньому світі» [Цит. за: 6, с. 39].
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До психологічних настанов, які задіяні у формуванні
мотивації політичної поведінки, відноситься «активність
чи пасивність у взаємодії зі світом, конфлікт або
компроміс, агресія або підпорядкування» [Цит. за: 6,
с. 60], які у подальшому обумовлюють егоцентрич
ність (особистісно зорієнтовану) чи соціоцентричність
(соціоорієнтовану) політичної поведінки людини.
Фахівці вказують, що «зважаючи на генетичну природу
настанов, останні важко піддаються змінам чи корекції у
процесі виховання, під впливом умов життя та оточення
людини» [6, с. 60].
Соціальні настанови формуються на основі психо
логічних та обумовлюються «соціальним походженням,
так і належністю людини до того чи іншого покоління
(віковий фактор)»; пов’язані з впливом норм, традицій,
ідеологій, культури; визначають ставлення людини до
існуючих умов і реалій суспільства, загальноприйнятих
норм поведінки [6, с. 60–61].
Політична настанова формується і пов’язана із
двома попередніми – психологічною та соціальною.
Ця настанова формує причини та способи політичної
діяльності (або бездіяльності) «задля досягнення тих
суспільних норм і того суспільного статусу, які задані
його соціальними настановами» [6, с. 61].
Важливою у нашому дослідженні є розуміння
того, що в залежності від сформованості цих настанов
залежить пріоритетність мотивів політичної діяльності
людини. Так, сформованість політичної настанови
вказує на політичне самоусвідомлення людини і
розуміння свого положення в політичній системі.
Для аполітичної, політично індиферентної людини,
політична настанова на фоні інших настанов буде не
чітко усвідомленою. Разом з тим, соціально–політичні
умови можуть активізувати політичну настанову.
Сформованість та виразність окреслених настанов
дозволяють, на наш погляд, визначити, чому з’являються
політичні лідери та їх послідовники. Саме усвідомлення
чи домінування соціальної та політичної настанов
активізують в людині якості лідера. Крім того, рівень
сформованості та усвідомленості політичної настанови
формує і зміст політичної поведінки як політичної еліти,
так і пересічних громадян.
Поняття і феномен настанови уперше дослідив
Д. Узнадзе. Певними синоніми чи спорідненими
поняттями до нього можна зустріти «спрямованість
особистості» (Л. Божович), «особистісне значення»
(О. Леонтьєв). В. Ядов тлумачить настанови як один з
рівнів ієрархічної системи диспозицій (орієнтацій, які
мотивують поведінку) особистості [6, с. 61].
Для розуміння формування мотивації політичної
поведінки в умовах демократизації суспільства, варто
звернути увагу на функції настанови, які виокремлюють
науковці:
– «визначає стійкий, послідовний, цілеспрямований
характер діяльності, виступає механізмом її стабілізації,
що дає змогу зберегти її спрямованість в умовах, які
безперервно змінюються (курсив наш – М. К.);
– звільняє суб’єкта від необхідності ухвалювати
рішення й довільно контролювати хід дій у стандартних
ситуаціях, що траплялися раніше;
– може виступати як чинник, що зумовлює інертність,
уникнення діяльності (курсив наш – М. К.) й ускладнює
пристосування суб’єкта до нових ситуацій» [6, с. 62].
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Через окреслені функції можна пояснити мотиви
політичної поведінки людини за умов стабільної
демократії та умов демократизаційних змін. Так,
певна неучасть громадян в стабільних суспільствах
пояснюється відсутністю необхідності впливати на
ухвалення рішень й постійно контролювати владу, адже
їх в принципі задовольняє існуюча політична система.
На відміну, в умовах змін, цим діям (впливати на
прийняття рішень та контролювати владу) громадяни і
сама влада лише навчаються і звикають до цього. Крім
того, за цих умов є постійна потреба адаптуватися до
часто суперечливих змін.
У формуванні мотивів політичної поведінки значну
роль відіграють поруч з настановами стереотипи.
Стереотипи розглядають як різновид настанови. Відпо
відно, політичний стереотип є різновидом політичної
настанови, що позначає ставлення суб’єкта до політич
них явищ – партій, державних і політичних лідерів, в
цілому до політичної сфери.
Політичні стереотипи здатні активізувати політичну
поведінку, стабілізувати її чи викликати неучасть у
політичному житті. Також, на думку фахівців, «з одного
боку, політичні стереотипи роблять поведінку більш–
менш стійкою, що дозволяє її передбачувати і впливати
на неї. З іншого – вони можуть викликати її інертність,
нездатність або важкість зміни чи коригування» [6,
с. 62–63].
На підтвердження цього науковцями наводиться
багато прикладів стереотипів, які домінують у
свідомості людей в умовах переходу від авторитарного
до демократичного суспільства: «стереотип «політика –
брудна справа», що стимулює до пасивності громадян,
мотивуючи це як можливість втрати своїх моральних
чеснот чи наділити владними повноваженнями
нечесних політиків; «моя хата з краю», «хочеш спокійно
жити – не висовуйся», що теж стимулює до пасивної
поведінки; «стереотип боротьби як руху до прогресу»,
«руйнування заради будівництва нового» стимулює
поведінку за принципом «цінності боротьби є більш
значущими, ніж цінності творення», що стимулює до
імітації політичної діяльності; стереотипи «звернення
до офіційних установ – собі дорожче», «чиновник –
неминуче зло», «держава тебе завжди обмане» та
стереотип «безуспішності» стимулює до відмежування
та уникнення комунікації людей і політичної влади»
[6, с. 69]. Не менш розповсюдженими є стереотипи, що
характеризують ставлення до соціально–політичних
цінностей за умови їх невизначеності: «від кожного за
здатністю, кожному за потребою», «будеш чесним –
будеш бідним», «скромність у повсякденні прикрашає»,
«старі цінності відмирають» [7, с. 224].
Слушними є застороги сучасних вітчизняних
науковців про те, що «Руйнування попередніх психо
логічних настанов та стереотипів, що забезпечували
ефективність діяльності, може зумовлюватися не
тільки зміною зовнішніх щодо людини умов ..., а й її
внутрішнім психологічним налаштуванням» [7, с. 8].
Варто звернути увагу на «компенсуючу» здатність
політичних настанов та стереотипів, які можуть під
мінити недостатній рівень політичних знань людини
як в знайомих (стабільних) умовах, так і невизна
чених суспільно–політичних ситуаціях (в умовах демо
кратизації) ставленням до ситуації. У таких випадках
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людина приймає рішення діяти відповідно до сформо
ваної настанови чи стереотипу, позитивного чи негатив
ного свого ставлення до ситуації, тобто активізуючи
емоції, а не раціонально–критичне мислення.
Важливу роль у формуванні мотивів відіграють
і архетипи, сутність яких фахівці пояснюють як
«ірраціональні структурні елементи людської психіки,
приховані в глибинах колективного несвідомого,
загального для всього людства» [6, с. 66]. Архетипи
пов’язані з такими первинними потребами як потреба
орієнтуватись в середовищі, потреба в безпеці –
самозбереженні і свого роду; відтворюванні поведінки
у розвитку суспільства чи певних його груп, окремій
людині; відтворюваність у мисленні та свідомості через
досвід.
К. Юнг назвав архетипи загальними апріорними
схемами поведінки, особливими надособистісними
засобами сприйняття і реагування, підкреслюючи
в них «спонукальну специфічну енергію» (тобто
мотивацію – вставка наша – М. К.) [Цит. за: 6, с. 66].
Архетипи є тими потужними і підсвідомими силами,
які несуть у собі енергетичний та інформаційний запас,
який у певний час «вибухає» під час пізнання, аналізу,
сприйняття і політичної діяльності людини, групи,
суспільства, скореговуючи її.
Фахівцями визначається існування різноманітних
архетипів. Представляє інтерес підхід О. Донченка, який
визначає такі архетипи національного підсвідомого:
архетип «вічного учня»; архетип «героїзованого
злочинця»; архетип обрядовості та імітативності;
архетип «вічного повернення»; архетип долі; архетип
ідеалізаціі старовини; архетип тотожності істини і
влади; архетип «вічної правди» [2, с. 170–171].
Для нашого дослідження інтерес представляють
архетип «вічного учня», який формує гіпер–
інфантилізм, актуалізує потребу в опіці і контролі,
нівелює стимулювання відповідальності, ініціативності
та самовдосконалення. Як антипод визначається
архетип «героїзованого злочинця», який з одного
боку, сприяє укоріненню і легітимізує злочинність
у свідомості частини людей, з іншого – стимулює
протест решти громадян. Архетип «імітативності»
перешкоджає
раціонально–творчій
активності
і
спонукає до неефективної поведінки. Архетип «долі»
стимулює епізодичні прояви ірраціональної поведінки в
екстремальній ситуації і пасивність в звичних умовах.
Архетип «ідеалізації старовини» блокує визнання
помилок, натомість стимулює до старих дій під новими
гаслами. Архетип «тотожності істини і влади» стимулює
діяти за принципом хто сильнішій і впливовіший,
на боці того і істина, формує безвідповідальність у
громадян та перекладання її на владу. Архетип «вічна
правда» «блокує активність людини, адже правда є
чимось незмінним і її не варто шукати, витрачаючи
сили» [Цит. за: 6, с. 67].
Серед психологічних чинників та регуляторів
політичної поведінки варто приділити увагу вольовій
і емоційній сфері людини. В контексті дослідження
психологічних
детермінант
мотивації
політичної
поведінки важливим є те, що вольовий контроль над
поведінкою виступає як певна ланка між усвідомленням
потреби та наміром діяти, як певне судження людини
щодо здійснення нею поведінкових дій.
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Сучасні науковці узагальнюють розмаїття тлумачень
феномену волі до наступних груп: «воля як здатність
до вольових дій (тобто непривабливих, «мотиваційно
не забезпечених», небажаних дій), але які необхідні
й обов’язково повинні бути здійснені; воля як вибір
мотивів і цілей поведінки (курсив наш – М. К)
(особливо в ситуації зіткнення однаково привабливих
або однаково непривабливих альтернатив поведінки);
воля як регуляція людиною своїх внутрішніх станів,
дій, психічних процесів; воля як якість особистості.
Воля може зробити поведінку людини свободною,
непередбачуваною та вільною від зовнішніх обставин»
[Цит. за: 5, с. 113].
Пояснюючи проблеми джерел волі, у науці сфор
мувалися гетерономні та автономні (волюнтаристські)
теорії волі. Нашу увагу привертає друга група, в
межах якої науковцями виокремлюються такі підходи:
«мотиваційний підхід; підхід вільного вибору й регуля
ційний підхід. Прихильники мотиваційного підходу
пояснюють волю за допомогою категорій психології
мотивації: воля як надлюдська, світова сила (Е. Гартман,
А. Шопенгауер); воля як початковий момент мотивації
дії, що спонукає до бажаних дій чи гальмує небажані
(Т. Гоббс, Т. Рібо, К. Левін та ін.); воля як здатність
здолання перешкод (Н. Ах, Л. Виготський, Д. Узнадзе,
Х. Хекхаузен)» [Цит. За: 5, с. 111–112].
При прийнятті людиною рішення діяти чи не діяти
долучаються як вольові, так і емоційні компоненти її
психіки. Рішення, яке приймається емоційно, відтворює
суб’єктивну оцінку об’єктивно існуючого явища.
Вольові рішення базуються на усвідомленні людиною
мотивів і цілей діяльності та пов’язані із контролем
імпульсивних чи емоційних реакцій. Мотив надає зміст
вольовій дії. Взаємодія мотиву і волі найбільш яскраво
виражена у ситуаціях вибору: дій людини; цілей, які
«обумовлені різними мотивами (наприклад, підтримати
і бути «ізгоєм» або промовчати заради власного
добробуту) чи одним мотивом, але різними засобами
його реалізації; між бажаною метою й можливими
небажаними наслідками; між суспільними цілями
(наприклад, громадянські обов’язки) і особистими
мотивами» [Цит. за: 5, с. 116].
На наш погляд, саме співвідношення між волею
і мотивацією пояснює політичну та електоральну
поведінку людини, коли вона робить вибір на користь
однієї чи декількох форм поведінки або на користь
політичної сили чи політичного лідера.
Воля здатна контролювати та регулювати емоції
та мислення. До того ж воля коригує поведінку
людини через певні вольові її стани (мобілізаційну
готовність, концентрацію, активність чи стриманість).
Роль емоційного чинника у формуванні мотиву
розкриває О. Леонтьєв: «…емоції виникають слідом за
актуалізацією мотиву (потреби) і до раціональної оцінки
суб’єктом своєї діяльності... навіть тоді, коли мотиви не
усвідомлюються... вони все ж знаходять своє психічне
вираження, але в особливій формі – в формі емоційного
забарвлення» [Цит. за: 3, с. 149]. Порівнюючи вплив волі
та емоцій у регулюванні поведінки, сучасні науковці
доходять цікавих висновків:
– «воля є раціональним, свідомим й цілеспря
мованим регулятором, а емоції спрямовують поведінку
на основі актуальних потреб, неусвідомлених настанов.
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Останні за допомогою волі у свідомості трансфор
муються в мотиви та цілі діяльності;
– різна спрямованість волі та емоцій: перша
орієнтується на суб’єкта дії і відображається у суб’єкт–
суб’єктних відносинах (саморегуляція), друга – на
зовнішній об’єкт чи явище (суб’єктивна оцінка), виявляє
себе у суб’єкт–об’єктних відносинах;
– можуть суперечити та компенсувати одна одну:
«тривога компенсується рішучістю, фрустрація –
завзятістю й наполегливістю, надмірне емоційне
збудження (гнів, злість, радість та ін.) – витримкою,
страх – сміливістю» [Цит. за: 5].
Останнє акцентує на тому, що в поведінці людини ці
чинники не подільні. Їх взаємозв’язок відтворюється у
поняттях емоційно–вольова регуляція, емоційно–вольова
сфера тощо. Ця сфера здатна забезпечити певний баланс
між свідомістю та емоціями, певним чином сприяє
врівноваженню об’єктивного і суб’єктивного аспектів
психічної діяльності людини [7, с. 224].
Не претендуючи за всеохоплююче вивчення внут
рішньо особистісної детермінанти мотиваційної скла
дової політичної поведінки, можна зробити проміжний
висновок про те, що такі елементи як відчуття
особистісного впливу на політичний процес, впевненість
в ефективності своєї участі, настанови, стереотипи,
архетипи, воля та емоції утворюють цілісну психологічну
систему, яка визначає негативну чи позитивну спря
мованість мотивації. Негативна може сприяти ігнору
ванню та неусвідомленості громадянами своєї значи
мості в політичному процесі і політичній сфері, що
уповільнює процес демократичного розвитку суспільства.
Неусвідомленість потреб викликає імпульсивний тип
мотивації, що формує ситуативну політичну поведінку.
Позитивна мотивація, навпаки, сприяє долученню
громадян до політичної сфери та трансформації
демократичних цінностей і норм у внутрішньо значущі
особистісні смисли та їх відтворенню у поведінці.
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Psychological determinants of motivation of political conduct
in the conditions of democratization of public relations
In the article was made an attempt of selection and analysis of internal personality
(psychological) determinant of motivation of political conduct (L. Milbrath).They are
formed by a necessity and interest to the policy, feeling of personality influence on
a political process, confidence and feeling of meaningfulness and also efficiency of
participation, civil responsibility, trust, guidelines, stereotypes, archetypes, will and
emotions which are able to activate or weaken realized political attracted citizens
to the political sphere. In particular was determined that such elements as settings,
stereotypes, arkhetipi, will and emotions, form the integral psychological system
which determines the negative or positive orientation of motivation of political
conduct. Negative motivation can promote ignoring and unrealizedness of citizens of
the meaningfulness in a political process and political sphere which slows the process
of democratic development of society.The unrealizedness of necessities is caused by
the impulsive type of motivation which forms situation political conduct. Positive
motivation, opposite, is instrumental in attaching of citizens to the political sphere and
transformation of democratic values and norms in inwardly meaningful personality
senses and their recreation in a conduct.
Keywords: motivation, reason, political conduct, inwardly psychological
determinants, settings, stereotypes, arkhetipi, will, emotions.
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Государственная информационная политика:
классический подход
и современные концепции
Государственное управление означает непосредственное осуществление
государственной власти: принятие политико–государственных решений
и их реализацию, контроль за соблюдением в обществе правозаконности и
правосудия. Одним из основополагающих объектов государственного управления
является информационная сфера, которая является исходным ресурсом для
разработки государственной политики и осуществления государственного
управления в любой сфере жизнедеятельности общества и государства.
Основание единого информационного пространства, государственное
регулирование рекламной деятельности, поддержка развития высокотехно
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логичных отраслей в информационной сфере и многие другие вопросы
сохраняют свою актуальность и в Азербайджанской Республике. Надо также
подчеркнуть, что разработка и принятие концепции ее государственной
информационной политики считается достаточно важной и даже несколько
запоздалой необходимостью.
Ключевые слова: информационная политика, информационное обеспечение,
государственное управление, информационные отношения, коммуникация,
политическая коммуникативистика, информационное пространство.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Государственная информационная политика занимает
особое место среди архиважных элементов системы
государственного
управления,
что
обуславливает
необходимость в ее теоретическом и методологическом
изучении.
Государство и общество, действующие в совре
менных условиях как тандем в решении значимых
вопросов развития информационной прозрачности,
могут работать гармонично лишь благодаря претво
ряемой в жизнь взвешенной, разумной информационной
политике как внутри страны, так и на международном
уровне. Разработка и реализация подобной политики,
являющейся комплексным вопросом, основывающимся
на научные и методологические принципы, требует
системный подход или анализ к информационному
пространству страны, нуждающемуся в государственном
регулировании.
Понятие и сущность государственного управления
На различных этапах исторического развития
существовала система государственного управления,
учитывающая современные реалии, эволюционные
тенденции соответствующего периода и адекватная
господствующим социально–политическим, экономи
ческим и социально–культурным процессам. Начиная
рассмотрение такого сложного социального института,
каким является государственное управление, прежде
всего, необходимо определиться с теоретическим содер
жанием понятия «управление», которое представляет
собой процесс организованного и целенаправленного
воздействие субъекта на объект для достижения опреде
ленного результата.
Необходимость государственного управления выте
кает из потребности обеспечить реализацию политики
государства, направленной на эффективное использо
вание природных, трудовых, материальных и инфор
мационных ресурсов и гарантирование основных
социальных прав и свобод. Целевая направленность
государственного управления означает постановку
рациональных целей и задач, определяемых необхо
димостью получения максимально возможных результ
атов при минимальном использовании средств.
В развитых странах границы государственного
управления определяются на основе принципа
субсидиарности, согласно которому вышестоящая
организационная единица представляет нижестоящей
простор для действий и берет на себя только те
компетенции, которые нижестоящая не в состоянии
осуществлять. Поэтому изучение государственного
управления предполагает поиск и оценку тех
общественных институтов, которые могут взять на
себя функции государственного регулирования. С
другой стороны, эта оценка включает специфику
именно государственного управления, его целевую
направленность на производство общественных благ,
непосредственную связь с политикой [1].
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Общеизвестно, что одним из основополагающих
объектов
государственного
управления
является
информационная сфера, которая является исходным
ресурсом для разработки государственной политики и
осуществления государственного управления в любой
сфере жизнедеятельности общества и государства.
Информационное обеспечение деятельности системы
органов государственной власти, ее своевременное
обеспечение
достоверной
информацией
является
важнейшим условием устойчивого и эффективного
функционирования
государственного
механизма,
реализации всех стадий процесса государственного
управления, адекватного целям и задачам развития и
удовлетворения насущных потребностей общества.
Государственная информационная политика
Государственная информационная политика изна
чально основана на построении информационного
пространства в государстве, которое представляет
собой, прежде всего, совокупность пересекающихся
информационных сфер гражданского общества, госу
дарственной власти и местного самоуправления.
Отношения, регулируемые данной политикой, созданы
недалекой историей, что и обуславливает важность
определения современного научного подхода к понятию
«государственная политика».
Как известно, само понятие «политика» в теории
трактуется неоднозначно. Феномен политики, к примеру,
Аристотель рассматривал как вид общения, усматривая
природу определяемого феномена в коллективной, целе
направленной деятельности в интересах общества [2].
В несколько широком смысле политику можно
трактовать как особую сферу жизнедеятельности людей,
связанную с властными отношениями, государством
и государственным устройством, социальными инсти
тутами, которые призваны функционировать и действо
вать в соответствии с законами, принципами и нормами
и тем самым гарантировать жизнеспособность граждан
разных сообществ людей, реализацию их общей воли,
интересов и потребностей [3].
Особое внимание заслуживает подход современного
исследователя Ю. А. Нисневича, считающего, что в
конечном счете вся «совокупность целей и способов
их достижения, стратегии и тактики управления,
принципов и методов выработки и реализации управ
ленческих решений для регулирования и развития
определенной сферы (экономической, социальной,
информационной, внешнеполитической и т.д.) жизнедея
тельности общества и государства составляет суть
государственной политики в той или иной сфере» [4].
Однако государственная политика должна классифи
цироваться как более концептуальный, объемный,
усовершенствованный, стабильный и стратегический
формат управленческой методологии, проводимой в
более конкретной сфере. Данная политика является
инструментом государственного управления, который
определяет содержание процессов государственного
управления. Если обобщить вышесказанное, то можно
заключить, что государственная политика, способная
регулировать действия, связанные с общественной
жизнью и различными сферами существующих
отношений, представляет последовательность управ
ленческих решений в рамках принятых в обществе норм
и традиций.
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Информационные отношения, будучи одним из
важнейших объектов государственного управления,
являются предметом государственной информационной
политики. Информационное взаимодействие между
органами власти, внутри общества, внутри власти –
непременное условие устойчивого развития государства,
его единства и целостности. Понятие «информационная
политика» в рамках современных подходов базируется
на понятиях «коммуникация» и «информация».
Что же такое коммуникация? В самом простом
понимании коммуникация – процесс распространения
информации. По мнению американского социолога
Чарльза Кули, коммуникация – механизм, с помощью
которого осуществляются и развиваются человеческие
взаимоотношения [5].
Безусловно, подобное определение может считаться
достаточно размытым, однако именно здесь автор прямо
указывает на важность процессов коммуникации для
жизнедеятельности общества, что и свидетельствует о
рациональности данного подхода.
Таким образом, в научной литературе существует
довольно большое количество подходов к понятию
«коммуникация», среди которых можно выделить
мнения американских социологов Г. Гербнера (Gerb
ner G. Mass Media and Human Communication Theory.
In: Dance F. E.X. (ed.) Hitman Communication Theory,
N. Y., 1967, P.40–57), С. Теодорсона и А. Теодорсона
(Theodorson S. A., Theodorson A. G. Modern Dictionary
of sociology, N. Y., 1969), российских исследователей
С. В. Коновченко (Коновченко С. В. Власть, общество
и печать в России, Ростов н/Д, СКНЦ ВШ, 2003, С.400),
Т. В. Науменко (Науменко Т. В. Социология массовой
коммуникации, СПб., 2005, С.288), Ф. И. Шариков
(Шариков Ф. И. Основы теории коммуникации.
Учебник, М.: Издательский дом «Социальные отно
шения», изд–во «Перспектива», 2002, С.5.) и др.
Говоря о коммуникациях в рамках формирования и
реализации государственной информационной политики,
следует, прежде всего, подразумевать массовую
коммуникацию. Впервые научное изучение массовой
коммуникации провел немецкий социолог Макс Вебер,
заложивший научные принципы изучения массовой
коммуникации, а также ее роли в социуме [6].
Вторая половина XX века характеризуется
теориями, которые связывают эволюцию человечества
с изменением значимости информации и коммуникации
и имеют огромную значимость для социальной
философии. В этом смысле наиболее рациональна
позиция современного российского исследователя
В. Д. Попова, предложившего руководствоваться
несколькими теоретическими подходами к понятию
«информация», определяя ее прежде всего как передачу
сообщения (докибернетическое определение), с точки
зрения атрибутивного подхода – как свойство материи,
с точки зрения функционального подхода – как
функционирование самоорганизующихся и органи
зуемых систем. По мнению ученого в философско–
социальном плане «информация – это передача,
циркулирование отраженного и взаимоотраженного
многообразия жизни социума» [7, с. 22].
Мультидисциплинарный подход к понятию инфор
мация, являющийся более модным в нынешнем научном
лексиконе, позволяет квалифицировать его с различных
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

сторон. К примеру, один из известных британских
исследователей данного вопроса Т. Стониер полагает,
что «…информация есть. И чтобы быть, она не
нуждается в восприятии. Она просто существует» [8].
Американский историк, культуролог Теодор Роззак,
отображая идентичное отношение к данному вопросу,
отмечает: «Для теоретиков информационного общества
совершенно не важно, передаем ли мы факт, суждение,
глубокое учение, высокую истину или грязную неприс
тойность» [9].
Данное определение хотя и не является идеальным,
но довольно точно отражает социально–философскую
природу информации. Исходя из аналогичной трактовки
информации, В. Д. Попов предлагает свое определение
информационной политики, рассматривая ее с двух
точек зрения:
а) с точки зрения контроля над властью средств
массовой информации и допуска их к общественно
значимой информации и с позиции владения и исполь
зования ими этой информации в рамках обладания так
называемой четвертой властью;
б) способности и возможности субъектов политики
оказывать воздействие на сознание, психику людей,
их поведение и деятельность с помощью информации
в интересах государства и гражданского общества [7,
с. 11–12].
На наш взгляд, оба приведенных определения
нуждаются в уточнении, поскольку оставляют в
стороне
технико–технологическую
составляющую
информационной политики, в том числе такое важное
ее направление, как разработка и внедрение информа
ционных технологий.
Несмотря на то, что термин «государственная
информационная политика» достаточно давно получил
«гражданское право» в словарном запасе политической
теории и практики, однако в академических
и
общественно–политических
кругах
все
еще
продолжаются дискуссии по поводу его сути.
Другое определение информационной политики дает
А. И. Ракитов, по мнению которого «информационная
политика представляет собой особую деятельность
по достижению социально значимых целей» [10].
Несомненно, такое общее определение не может
раскрыть сути понятия, так как область его
применения может быть довольно широкой, однако
оно дает основание сделать вывод, что объектом
информационной политики в широком смысле является
вся информационная сфера жизни общества.
Согласно Ю. А. Нисневичу, государственную
информационную политику следует рассматривать
как совокупность целей, отражающих национальные
интересы в информационной сфере, стратегий, тактик,
задач государственного управления, управленческих
решений и методов их реализации, разрабатываемых
и
реализуемых
государственной
властью
для
регулирования и совершенствования как собственно
процессов информационного взаимодействия во всех
сферах жизнедеятельности общества и государства, так
и процессов обеспечения такого взаимодействия [4,
с. 22]. Подобный подход хотя и представляет сущность
государственной информационной политики, однако
с функциональной точки зрения не может считаться
идеальным и усовершенствованным.
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В частности, совокупность целей, отражающих
те или иные национальные интересы, лежит в
идеологической плоскости, которая и определяет
необходимость наличия на государственном уровне
той или иной политики. Именно поэтому мы считаем,
что при разработке Концепции государственной
информационной политики Азербайджана, включающей
совокупность целей, отражающих национальные
интересы страны в информационной сфере, стратеги
ческих направлений их достижения и систему мер
их реализующих, следует принимать во внимание
как идеологический контекст, так и функциональные,
коммуникативные аспекты.
Еще одно определение информационной политики
дает А. Г. Плитко, видя в ней «деятельность акторов
информационного
пространства
по
артикуляции,
агрегированию и презентации своих интересов
посредством производства и передачи значимой для них
информации ради достижения поставленных ими целей»
[11, с. 48].
Некоторые исследователи рассматривают инфор
мационную политику как отличительную сторону
государственной политики. В данном аспекте госу
дарственная политика рассматривается «…как целе
направленная деятельность органов государственной
власти по решению общественных проблем, дости
жению и реализации общезначимых целей развития
общества или его отдельных сфер [12]. Под госу
дарственной информационной политикой имеется в
виду регулирующая деятельность государственных
органов, направленная на развитие информационной
сферы общества, которая охватывает не только телеком
муникации, информационные системы или средства
массовой информации, а всю совокупность производств
и отношений, связанных с созданием, хранением,
обработкой, демонстрацией, передачей информации [13].
Считаем, что приведенное определение информа
ционной политики, несмотря на его политологический
контекст, является довольно поверхностным, так как
практически не детерминировано (нарушена причинно–
следственная связь – Х. Н.) интересами государства и
общества. С другой стороны, его достоинством является
учет состояния информационного пространства в рамках
разработки и реализации информационной политики.
В свете вышеизложенного, особого внимания
заслуживает мнение западного ученого–исследователя
У. Дж. Мартина, который не давая определения
информационной политики, тем не менее, отмечает,
что «ключевыми элементами процесса осуществления
информационной политики являются:
а) идентификация информационных потребностей
общества;
б) разработка средств удовлетворения этих потреб
ностей;
в) стимулирование эффективного использования
информационных ресурсов [14].
По мнению ученого, ключевой принцип информа
ционной политики заключается в доступе к инфор
мации. Структуры, которые обеспечивают такой
доступ, действуют как структуры информационной
политики, несмотря на то, что они обычно идут под
рубриками информационной технологии, инноваций и
телекоммуникаций.
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Несмотря на то, что с концептуальной точки
зрения поставленный вопрос является достаточно
новым (хотя исторически он существовал под другими
названиями – Х. Н.), существуют утвержденные
научно–теоретические постулаты его исследования.
Методологическая база разработки, подготовки и реали
зации информационной политики на парадигмальном
уровне представляется посредством трех основных
исследовательских моделей:
– классическая (императивная, субъективная, меха
ническая);
– неклассическая (манипулятивная, релятивистская,
объективно–субъективная);
– постнеклассическая (синергетическая, диалоговая,
объективно–субъективная) [15].
Следует отметить, что вопреки тому, что боль
шинство современных концепций, связанных с
разработкой и реализацией информационной политики,
основываются на последнюю модель, не исключается
возможность использования и других методологий.
Достаточно интересен опыт различных стран в
реализации информационной политики, ее институ
циональном обеспечении. К примеру, высокая эффек
тивность работы управляющих структур США в
немалой степени связан с их деятельностью на инфор
мационном рынке. Так, в американской системе испол
нительной власти создана специальная организация
управления, на которую возложена ответственность за
использование информационных технологий в стране.
Как уже отмечалось выше, государственная инфор
мационная политика анализируется исследователями с
разных позиций. К примеру, один из видных российских
ученых Е. П. Тавокин, предпочитающий метод систем
ного подхода, определяет данную политику как
«деятельность органов государственной власти по таким
направлениям, как разработка целевых ориентиров,
критериев оценки эффективности информационной
политики, определяемых на основе принятой идеоло
гической доктрины; производство, накопление и хране
ние актуальных сведений о социально значимых
событиях, происходящих в государстве и за его
пределами; адаптация, интерпретация, упорядочение
и определение приоритетности названных сведений
в соответствии с принятыми идеологическими уста
новками; упорядоченное тиражирование и распрост
ранение этих сведений по каналам массовой комму
никации, прежде всего – по государственным каналам
и др. [16].
Очевидно, что подобное определение не претендует
на идеальность. Так, этап развития общества и обще
ственных отношений выступает в новых направлениях,
требующих государственного внимания и регули
рования. Например, формирование единого информа
ционного пространства, государственное регулирование
рекламной деятельности, поддержка развития высоко
технологичных отраслей в информационной сфере и
многие другие вопросы сохраняют свою актуальность и
в Азербайджане.
Безусловно, здесь существует ряд таких вопросов,
как создание единого информационного пространства,
переход на цифровое вещание, формирование конвер
гентных СМИ и др., решение которых возможно в
ближайшей перспективе.
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Следует отметить, что цель информационной
политики Азербайджана отнюдь не обуславливается
необходимостью
формирования
информационного
общества, хотя создание которого предусматривается в
таких государственных программах и концепциях, как
«Азербайджан 2020: взгляд в будущее», «Концепция
национальной безопасности Азербайджанской Респуб
лики», «Государственная программа реализации Нацио
нальной стратегии по развитию информационного
общества в Азербайджанской Республике на 2016–
2020 годы». Однако, выступая с позиции необходимости
создания новой конфигурации международных сил в
современном мире, дизайна международных отношений,
соответствующего текущему мировому порядку, диффе
ренциации и кооперации интересов, а также защиты
национальных интересов в информационной сфере,
считаем целесообразным превращение вопроса защиты
информационной безопасности в ключевую цель инфор
мационной политики в треугольнике таких субъектов,
как личность, общество и государство.
Помимо этого, также считаем, что процесс разра
ботки и принятия Концепции государственной информа
ционной политики Азербайджанской Республики,
ставший даже несколько запоздалым, имеет особую
необходимость и значимость. К примеру, аналогичный
документ, принятый Государственной Думой РФ,
определяет государственную информационную поли
тику страны как «совокупность целей, отражающих
национальные интересы России в информационной
сфере, стратегических направлений их достижения
(задач) и систему мер, их реализующих» [17].
Таким образом, одно из передовых мест в совре
менном обществе, системе регулирования социальных и
политических отношений принадлежит государственной
информационной политике как деятельности, направ
ленной на создание органами государственной власти
и институтами гражданского общества благоприятного
пространства для азербайджанских граждан в инфор
мационной среде.
Глубоко продуманная и адекватная современным
реалиям государственная информационная политика
способна обеспечить национальные интересы и инфор
мационно–психологическую безопасность государства,
общества и личности. Какими бы новыми не были для
Азербайджана вопросы, связанные с данной политикой,
органы государственной власти должны адекватно
реагировать на процессы, происходящие как внутри
государства, так и на международной арене, а также
с целью проявления своевременного отношения к
происходящим событиям проводить беспрерывные
мониторинги процессов, связанных с состоянием
общества и информационного пространства.
Заключение. Таким образом, все вышеперечисленные
мнения мы можем обобщить следующим образом. Во–
первых, исследуя различные определения информа
ционной политики, необходимо сразу отметить, что
разброс мнений современных авторов относительно
данного понятия достаточно велик, то есть, устоявшееся
его определение не встречается даже в основных
руководящих документах. Во–вторых, государственная
информационная политика, представляя, реализуя и
защищая интересы гражданского общества, непосредст
венно защищает и интересы самого государства.
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Информационное взаимодействие между органами
власти, внутри общества, внутри власти – непременное
условие устойчивого развития государства, его единства
и целостности. Понятие «информационная политика» в
рамках современных подходов базируется на понятиях
«коммуникация» и «информация».
Формирование единого информационного прост
ранства, государственное регулирование рекламной
деятельности,
поддержка
развития
высокотехно
логичных отраслей в информационной сфере и многие
другие вопросы сохраняют свою актуальность и в
Азербайджане. Надо отметить, что основная цель
информационной политики независимого Азербай
джанского государства не должна ограничиваться лишь
только формированием передовых трендов, тенденций
и принципов информационного общества, напротив,
подобная платформа и связанные с информационной
революцией ее преимущества и структуры должны быть
использованы для реализации национальных интересов
государства и эффективного функционирования инсти
тутов, обеспечивающих солидарность, экономическое
процветание и безопасность в обществе.
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State information policy: traditional approach
and modern conceptions
Public administration means the direct implementation of state power: the
adoption of political and state decisions and their implementation, monitoring the
observance of the rule of law and justice in the society. One of the fundamental objects
of public administration is the information sphere, which is the initial resource for the
development of state policy and the implementation of public administration in any
sphere of the life of society and the state. Information support of the activity of the system
of public authorities, its timely provision with reliable information is the most important
condition for the stable and effective functioning of the machinery of government.
The establishment of a single information space, government control of
advertising activities, support for the development of high–tech industries in the
information sphere and many other issues remain relevant in the Republic of
Azerbaijan. It should also be emphasized that the development and adoption of the
concept of its state information policy is considered quite important and even slightly
belatedly necessary.
Keywords: information policy, information support, public administration, infor
mation relations, communication, political communicativistics, information space.
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Державна інформаційна політика: класичний підхід
і сучасні концепції
Державне управління означає безпосереднє здійснення державної
влади: прийняття політико–державних рішень і їх реалізацію, контроль
за дотриманням в суспільстві правозаконності і правосуддя. Одним з
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основоположних об’єктів державного управління є інформаційна сфера,
яка є вихідним ресурсом для розробки державної політики та здійснення
державного управління в будь–якій сфері життєдіяльності суспільства
і держави.
Підстава єдиного інформаційного простору, державне регулювання
рекламної діяльності, підтримка розвитку високотехнологічних галузей в
інформаційній сфері та багато інших питань зберігають свою актуальність
і в Азербайджанській Республіці. Треба також підкреслити, що розробка і
прийняття концепції її державної інформаційної політики вважається досить
важливою і навіть дещо запізнілою необхідністю.
Ключові слова: інформаційна політика, інформаційне забезпечення,
державне управління, інформаційні відносини, комунікація, політична
коммунікативістика, інформаційний простір.
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До проблеми визначення змісту понять
«імідж», «образ», «бренд»
Проведено порівняльний аналіз змісту понять «імідж», «бренд», «образ».
Визначається роль іміджу, бренду та образу для зовнішньої та внутрішньої
політики держави, також наведено приклади їх формування. Досліджено ряд
наукових підходів до розуміння понять «імідж», «бренд», «образ». Здійснюється
визначення характерних особливостей та проаналізовано ключові відмінності
цих понять. Наведені узагальнені визначення понять «імідж», «бренд»,
«образ».
Ключові слова: поняття, імідж, бренд, образ, держава.

Дефініції «імідж», «образ», «бренд» доволі часто в
науковому просторі використовуються як синонімі. Тим
саме створюючи певну концептуальну невизначеність,
що обумовлює актуальність визначення змісту та
встановлення відмінностей цих понять. Дане питання
досліджувалося рядом науковців. Так наприклад,
Н. М. Блінова [2], А. В. Васищева [4], О. Ю. Панасюк
[11], М. Н. Шашлов [13], В. М. Шепель [14] у своїх
роботах формулюють визначення поняття «імідж»,
О. В. Скалацька [12], Т. Е. Гринберг [7] встановлюють
відмінність між дефініціями «образ» та «імідж».
Наукові роботи І. С. Важеніної [3], О. Госевої [8],
О. Н. Євтушенко [10] присвячені дослідженню бренду.
А. А. Гравер [6] у своїй роботі визначає поняття та
особливості іміджу, бренду, образу.
Мета статті полягає у проведенні порівняльного
аналізу змісту понять «імідж», «образ», «бренд». Для
досягнення цієї мети застосовуються методи порівняння
та аналізу.
В сучасному світі відбувається постійне ускладнення
характеру та системи взаємин між державами.
Першочергово це пов’язано з комплексним впливом
процесів глобалізації, що охоплює практично всі сфери
взаємодії цих учасників.
Відбувається постійна трансформація міждержавних
взаємин, що безпосередньо та всебічно впливає не
лише на їх зовнішню та внутрішню політику, але й
позначається на конкретному індивіді, його світогляді,
змінює основи взаємодії з іншими індивідами та в
цілому фундаментально змінює його життєдіяльність.
Позиціонування держав у міжнародних відносин
сьогодні визначається не лише економічним, війсь
ковим, політичним потенціалом. Все більшої уваги
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приділяється їх іміджу, котрий в умовах світових
трансформацій та змін виступає на перший план у
політиці суб’єктів міжнародних взаємин, набуваючи
статусу стратегічного ресурсу в досягненні своїх
цілей та всебічному розвитку. Імідж держави відіграє
вагому роль у покращенні інвестиційного клімату,
популяризації зовнішньої та внутрішньої політики,
поширенню її культурних цінностей, соціальних
стандартів та допомагає протидіяти негативному впливу
інших акторів міжнародних відносин.
А. Ю. Панасюк зазначає, що «імідж об’єкта – це
думка про об’єкт, котра створилася в психіці певної
або не визначеної групи осіб на основі образа, що
сформований в їх психіці в результаті або прямого
сприйняття ними тих чи інших характеристик даного
об’єкта, або опосередкованого – на основі сприйняття
вже оціненого кимось образа (на основі сприйняття
думки), сформованого в психіці інших людей»,
«Імідж – це завжди такий образ об’єкта або явища,
щодо якого склалося враження, або: імідж – це завжди
враження про об’єкт, явище, що склалося на основі
образа» [11].
Витоки концептуального осмислення поняття
«імідж» можливо знайти у роботі Ніколо Макіавеллі
«Государ», в які він продемонстрував вагомість для
державної особи володіння «личиною», певною маскою.
В науковому просторі СРСР «імідж» з’явився в 1970–х
роках в газетних виданнях. Він характеризувався як
негативне явище буржуазної політики, метою котрого є
ідеологічне маніпулювання суспільством. Дослідження
«іміджу» в площині політики не мало належного
розвитку, що, в першу черг, у обумовлювалося
політичною системою Радянського Союзу: відсутність
реального виборчого права не потребувала залучення
іміджевих технологій в виборчій системі, зовнішня
політика, в умовах біполярності, в основному,
будувалася на основі домінування у військовому
комплексі та відсутності сучасних глобальних викликів,
що й стало причиною відсутності інтересу до наукової
розробки іміджу в сфері політики, як внутрішньої, так
і зовнішньої. Лише під впливом розпаду біполярної
системи міжнародних відносин, глобальних викликів,
які з’явилися, демократичних змін дослідження
явища іміджу в політичний площині почали набирати
обертів. Більш детальне вивчення поняття «іміджу»
отримало в сфері соціологічних досліджень, проте, воно
висвітлювалось як негативне явище, що направлено
на психологічний вплив на особу з метою комерційної
вигоди і яке притаманне лише західному світу.
Політичний вплив на науку з боку керівництва СРСР,
та відсутність реального зацікавлення в побудові іміджу
зумовило відсутність належних наукових досліджень та
розробок цього питання [14, c. 8; 13; 2].
В сучасний період іміджелогічні дослідження,
особливо в сфері іміджу держави та суб’єктів
міжнародних взаємин взагалі, під впливом транс
формацій міжнародних відносин, набули більшої
популярності та актуальності. Дослідження цієї
проблематики на вітчизняних теренах здобули ряд
труднощів, що в першу чергу пов’язано з розмитим
предметним полем дослідження та відсутністю
узгодженої думки з приводу основних понять, що
визначило наявність проблем в термінології.
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В західному науковому просторі використовується
загальновживаній термін «імідж» («image»), проте
на вітчизняних наукових теренах здійснюється
використання термінів «образ», «імідж», «бренд». В
науковому просторі можливо зустріти використання
цих термінів як синонімів. Ряд науковців розділяють їх
та надають цим поняттям відмінного змісту, вносячи
в них різноманітний сенс, що зумовлює дослідницькі
розбіжності. Тому постає доцільність у більш
детальному розгляді цього питання.
З метою визначення відмінностей понять «образ»,
«бренд» від «імідж» ефективніше дослідити та
проаналізувати їх парно – «імідж» – «образ»; «імідж» –
«бренд», це зумовить більш чітку характеристику цих
понять.
Для більш чіткого розуміння понять «образ» та
«імідж» першочергово слід зрозуміти як ці поняття
тлумачаться саме в українській мові. В результаті
звернення до «Етимологічного словника української
мови» можливо зазначити наступне: поняття «образ»
володіє візуальними характеристиками і пояснюється
як щось матеріальне: «образ – прообраз, вобраз,
відображення,
зображення».
Великий
тлумачний
словник сучасної української мови В. Т. Бусела надає
більш широке визначення цього поняття: «Образ,
зовнішній вигляд кого–, чого– небудь. Вигляд кого–,
чого–небудь, відтворений у свідомості, пам’яті або
створений уявою. Подоба, копія кого–, чого–небудь.
Специфічна для літератури і мистецтва конкретно–
чуттєва
форма
відображення
дійсності.
Тип,
узагальнений характер, створений письменником,
митцем. … Відображення у свідомості явищ об’єктивної
дійсності. …». Дослідивши концептуалізацію поняття
«образ», можна зробити висновки, що у науковому
вживанні воно характеризує, перш за все, візуальні
особливості явища чи об’єкта, внутрішня, непроявлена
складова – вторинна [5, c. 815; 9, c. 142].
О. В. Скалацька в своїй роботі «Образ як етимологія
поняття «імідж»», досліджуючи проблему з визначенням
терміну «імідж», приходить до висновку, що «Поняття
«образ» в українській мові спирається не на його
латинське походження (imago, imitari – «імітувати»), а
його інтерпретацію в англійській і французькій мовах.
І в цих двох мовах зберігається орієнтація на візуальну
складову даного поняття. Так, практично зникає
вказівка на копіювання, відображення, відбиток, тобто
вже немає нестійкості, тимчасовості. Підкреслюється
алегоричність, метафоричне наповнення образу, що
показує його відмінність від початкового об’єкта.
Тобто зберігається сприйняття «образу» як якоїсь
копії «відображення», власного сприйняття певного
об’єкта чи явищ …, «образ» відбивається кожною
людиною крізь призму своїх особистісних світоглядних
установок»[12, c. 119].
Поняття «імідж» не має такого широкого тлума
чення. В першу чергу, це пов’язано з його новизною та
відносно нетривалим вживанням в науковому лексиконі.
Саме слово імідж в українській мові є похідним від
англійського слова «image» – пояснюється як уявлення
про зовнішній вигляд людини або речі. Т. В. Бусел
пояснює імідж як: «Рекламний, представницький образ
кого–небудь (напр. громадського діяча), що створюється
для населення». Відповідно до «Словника іншомовних
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термінів» С. П. Бибика та Г. М. Сюта «Імідж,
Цілеспрямовано сформований образ (якої–небудь
особи, явища, предмета і т.ін.) з метою емоційно–
психічного впливу на кого–небудь для популяризації,
реклами і т.ін.», тобто «імідж» – багатогранне явище,
що є штучним та створюється цілеспрямовано для
досягнення певних, визначених цілей [9, c. 492; 12,
c. 119; 1, c. 243].
В науковому лексиконі «образ» розуміють як
щось, що сприймається суб’єктивно та є позбавленим
певної, визначеної конкретики, особисте сприйняття
якогось явища чи особи, тобто індивідуальна думка,
картина, котра була сформована особистістю під
певним інформаційним впливом. Так, Т. Е. Грінберг
зазначає що відмінність «образу» і «іміджу»
полягає в тому, що «імідж» виступає інструментом,
завдяки якому відбувається формування образу у
іміджевого споживача. «Одна з цілей формування
іміджу – максимально близько «підвести» уявлення
індивіда або групи індивідів до образу ідеального і
відповідного комунікативним завданням суб’єкта».
Характерними рисами для іміджу є його конкретність,
але він, в свою чергу, може змінюватися, тобто може
адаптуватися, корегуватися згідно з потребами та
ситуацією у відповідності з поточними особливостями.
Імідж акцентує увагу на об’єкті, окреслюючи
його
унікальність,
індивідуальність,
специфічні
характеристики. «Під образом розуміється лише
відображення в свідомості учасників комунікації з
різним ступенем адекватності фрагментів реальності»,
«Образ – це суб’єктивне сприйняття «відображення»
чого–небудь, уявлення про що–небудь. Відзначимо, що
сприйняття (образ) є стихійним доти, доки створення
певного образу не стає метою комунікації [7].
Відмінності у поняттях «образ» і імідж» також
визначає А. А. Гравер «Образ – реальний, а імідж –
конструюється». Імідж є враженням, наприклад,
про державу, її політичну діяльність, економічний
розвиток, рівень соціального забезпечення, підтримку
демократичних принципів, що формується свідомо
та цілеспрямовано, шляхом використання при цьому
різноманітних технологій і засобів. Образ створюється
на основі іміджу, тобто індивід формує уявлення у
свої свідомості не тільки під впливом інформації,
але й спираючись на життєвий досвід, стереотипи,
емоції та інші різноманітні критерії, обставини,
людина самостійно оцінює, створюючи свою думку
про конкретне явище, подію. Образ формується у
індивіда на психологічному рівні, тому його побудувати
цілеспрямовано дуже важко [6, c. 36–38].
Здійснюючи більш детальний аналіз понять «імідж»
та «бренд», можливо встановити чітку смислову
відмінність між ними, визначившись з їх основними
характеристиками, хоча в класичному розумінні
«імідж» і «бренд» є штучно побудованими моделями,
що першочергово направлені на презентування певного
суб’єкта чи явища, змінюючи при цьому ціннісні
настанови осіб, які сприймають ці моделі. «Бренд» має
свої особливості, що дозволяють відокремити його від
поняття «імідж».
Бренд в першу чергу – це маркетингове поняття,
котре пояснюється як торгівельна марка. Він є
нематеріальним активом компанії, частиною її капіталу,
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що забезпечує отримання більшої матеріальної вигоди
за допомогою бренд–менеджменту. Ця торгова марка
(бренд) виокремлюється споживачем поміж інших
завдяки певним унікальним характеристикам даного
продукту та особистих раціональних чи емоціональних
уявлень, що сформовані ним самостійно чи під впливом
зовнішніх факторів.
Згідно О. В. Гусевої, «Бренд (brand) – це певне
уявлення про товар в думках споживачів, ярлик,
котрий подумки наклеюється на товар». Кожен бренд
має основоположну відмінну рису, що визначає його
індивідуальність, проте також складається з певних
якостей, котрі, в свою чергу, сформовані штучно або
цілеспрямовано. Також частиною бренду є патетичні
або функціональні асоціації, що присвоєні йому
споживачем. Бренд створює певну індивідуальність
продукції, надає її чітку характеристику, на яку очікує
споживач, гарантує отримання вагомих переваг
при виборі саме цього продукту, виокремлює з–
поміж інших, робить його універсальним сприяючи
просуванню товару на споживчий ринок та підвищенню
його вартості [8].
З політологічної точки зору бренд розуміється як
інструмент впливу на колективну або індивідуальну
свідомість особи задля формування у неї певного
уявлення про політичного лідера, партію, уряд, державу,
територію, націю.
Формування певного бренду називається брендин
гом. Це цілеспрямована робота, що має на меті
створити нову, стійку думку, переконання, розуміння
у свідомості особи про певний об’єкт чи суб’єкт. Як
зазначають О. Н. Євтушенко та І. О. Присяженко,
«бренд країни – сукупність характеристик (назва, знак,
малюнок, символ, термін, слоган тощо), які об’єднують
уявлення безпосередньо самої країни про себе,
вміщують ексклюзивні та позитивні характеристики
країни та виокремлюють її поміж інших держав світу.
Також концепт бренда країни пояснюють як внесок
певної нації, що зацікавлена у якісній підтримці свого
позитивного іміджу, в глобальній економіко–політичній
системі». Тобто бренд держави – це певні уявлення,
асоціації, її характерні ознаки, особливості, національні
показники, при згадуванні яких створюється певний
образ у колективній чи індивідуальній свідомості про
державу [10, c. 34–35].
В своїй роботі «Про сутність території»
І. С. Важеніна досліджує різницю понять бренд та
імідж території в їх діалектичному зв’язку, критично
піддавши аналізу різноманітну кількість думок,
детально демонструє відмінність цих двох понять на
основі різноманітних критеріїв, таких як характер та
основи формування, відображення якостей об’єкта,
встановлюючи відмінності у визначені понять та
інше.
І. С. Важеніна зазначає, що брендом називається
певний комплекс своєрідних якостей, людських
цінностей, які відображають унікальність, оригі
нальність, нестандартність території, тобто її споживчі
характеристик, котрі є загальновідомим, отримали
визнання широких мас та існує постійний споживчий
попит на цю територію. Під іміджем розуміється
певна кількість емоційно–психологічних уявлень,
знань сформованих у людей, котрі асоціюються з
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соціальними, політичними, географічними, економіч
ними,
природними,
культурними,
кліматичними
особливостями певної території. Бренд відображає
специфічні, унікальні якості, що є притаманні лице
цьому об’єкту, та підтверджені практичними знаннями
і саме тому обраний споживачем як такий, що
відповідає його найбільшим потребам та побажанням,
натомість імідж об’єкта, здебільшого, засновується на
поверховому сприйняті особою. Формування іміджу
може здійснюватися шляхом акцентування уваги лише
на одній особливості об’єкта, бренд формується не лише
на основі чітко сформованого та визначеного іміджа
об’єкта, але й на основі відгуків про об’єкт та репутації,
що характеризує та виокремлює його унікальні
характеристики, котрі в змозі забезпечити будь–які
потреби споживача. Основною умовою при створені
бренду є побудований, усталений позитивний імідж
об’єкта. За характером формування, бренд та імідж
можуть формуватися, як стихійно так і цілеспрямовано,
в основі іміджу, як зазначає І. С. Важеніна, можуть
лежати недійсні, надумані факти, характеристики, проте
бренд повинен формуватися лише на достовірних,
практично
підтверджених
факторах.
Наприклад,
відбувається формування бренду території, він повинен
ґрунтуватися на реальних соціальних показниках
рівня життя населення, політичної стабільності та
свободи, рівні економічного розвитку, можливостей
до змін, універсалізації та прогресивності, тоді
бренд, в повній мірі, буде реалізувати покладені на
нього завдання. Формування як бренду так й іміджу
на основі фактів, показників, характеристик, що не
відповідають дійсності, зможуть виконувати покладену
на них функцію лише в короткочасній перспективі
[3, c. 20–21].
Аналізуючи відмінність понять «бренд» та «імідж»,
А. А. Гравер наводить ряд відмінностей цих понять.
В першу чергу, він зазначає, що бренд характеризує
об’єкт чи суб’єкт лише з позитивного боку, натомість
імідж може створюватися з метою негативного
забарвлення. Крім того на відміну від іміджу, бренд
залежить від якості об’єкта, тобто певних, характерних
йому властивостей, що мають на меті задовольнити
визначені, наявні потреби споживача. Бренд також
повинен мати візуальний прояв, обов’язково має
бути створений логотип, емблема, символ, завдяки
якому буде відбуватися його ідентифікація суб’єктом
споживання, він завжди знаходиться в площині
торгівельних відносин і має свою ціну. Об’єкт чи
суб’єкт може мати декілька брендів, імідж, хоча і може
носити багатоаспектний характер, завжди один [6,
c. 33–34].
Отже, імідж – це багатогранне явище, що
конструюється цілеспрямовано, на основі різноманітних
засобів, технологій, базуючись на екзогенних та
ендогенних чинниках, шляхом акцентування уваги на
конкретних особливостях об’єкта іміджування, з ціллю
презентування об’єкта чи побудови його бажаного
образу, з метою формування щодо нього певного
відношення, позиції у спільноти. Побудова іміджу
також може базуватися на недійсних характеристиках
та фактах про об’єкт і може створюватися з метою його
негативного забарвлення. Імідж є інструментом впливу
на індивіда чи суспільства в цілому.
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Образ – це особистісне, суб’єктивне, індивідуальне
сприйняття суб’єктом будь–якого явища чи об’єкта,
сформоване у його свідомості під впливом не лише
інформації, наданої суб’єкту, але й на основі його
емоцій, життєвого досвіду, стереотипів, різноманітних
обставин, критерій та характеристик, тобто крізь призму
індивідуальних світоглядних установ суб’єкта.
В свою чергу, бренд – маркетингове поняття,
котре пояснюється як торгівельна марка, що виступає
нематеріальним активом будь–якої організації, дер
жави. Бренд – цілеспрямоване, штучно побудоване
уявлення про певний товар індивідом на основі
наданої йому інформації, унікальних характеристик,
оригінальності, якість та особливості котрого отримали
визнання широких мас та підтвердження практичними
знаннями. Особливими умовами бренду є: наявність
візуального прояву, тобто, емблеми, символу, логотипу,
знаків, характеристик, завдяки чому буде відбуватися
ідентифікація об’єкту, формування про нього асоціацій,
уявлень; побудова бренду повинна здійснюватися
лише на основі правдивих, даних, якостей, характе
ристик; бренд характеризує об’єкт, суб’єкт лише з
позитивного боку. Імідж виступає фундаментальною
основою для формування образу та побудови
бренду.
Подальших наукових розробок потребує питання
технологічного формування іміджу держави в умовах
сучасних викликів.
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To the problem definition of content understand
«image», «vision», «brand»
The article compares and analyzes the concepts of «image», «brand», «vision».
The role of image, brand and image for the foreign and domestic policy of the state
is determined, and examples of their formation are also given. A number of scientific
approaches to understanding the concepts of «image», «brand», «vision» have
been explored. Identification of specific features is carried out and key differences
of these concepts are analyzed. The resulted generalized concepts «image», «brand»,
«vision».
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Особливості політичного дискурсу
сучасної України в умовах необхідності
зміцнення національної безпеки
Представлена спроба розглянути концепт «політичний дискурс» у його
зв’язку із сутністю і специфікою суспільно–політичних неологізмів, що є
особливо актуальним в умовах необхідності зміцнення національної безпеки.
Автором визначені специфіка розгляду поняття «політичний дискурс»
у вітчизняній науці та його характерні риси; виявлено специфіку появи
неологізмів в українській політичній лексиці у 2013–2016 рр.; розроблено
коротку класифікацію політичних неологізмів; визначено основний зміст
поняття «мова ненависті/ворожнечі» у вітчизняному та європейському
дискурсі. Також наведено напрямки протидії проявам мова ненависті/
ворожнечі, що в перспективі в комплексі з іншими заходами може дозволити
зміцнити національну безпеку.
Теоретико–методологічну основу дослідження становлять структурно–
функціональний, діалектичний, синергетичний та інші підходи.
В ході дослідження виявлено, що неологізми в політичній мові виникають
за умов певних політичних або соціальних перетворень та криз; як реакція на
політичний курс або реформи, що не підтримуються частиною суспільства.
Ключові слова: політичний дискурс; неологізм; політична мова; політична
комунікація; мова ненависті/ворожнечі.

Економічна та суспільно–політична ситуація в
країні безпосередньо впливає на життя та діяльність її
громадян. В останні роки в Україні виникають значні
зміни в громадському і політичному житті суспільства,
це впливає на характер комунікативного процесу між
владою та суспільством. Сучасна українська політична
мова виступає ефективним інструментом, який не
лише забезпечує вироблення та передачу політичної
інформації, але й використовується з метою творення
політичних ідей. Акцентування уваги громадян на
важливих питаннях та проблемах державного масштабу
відбувається шляхом використання мовних засобів,
зокрема метафор та неологізмів. Очевидним є той факт,
що в процесі розвитку суспільства виникають нові
поняття, які обумовлені соціальними і політичними
змінами в суспільстві. Поява в сучасній українській мові
значної кількості неологізмів є цілком закономірним
явищем для сучасної України. Важливе місце в
мовній репрезентації неологізмів належить суспільно–
політичній (політологічній) лексиці та термінології.
В той же час, однією з найбільш актуальних
проблем сучасного світу є збереження миру та безпеки.
Це питання однаково важливе як у глобальному
вимірі, так і в масштабі кожної окремої країни. На
жаль, останнім часом подібна проблематика отримала
в Україні додаткову актуалізацію, що, безперечно,
пов’язано із зовнішньою агресією, починаючи з 2014
року. Від так особливо важливим стає пошук шляхів
зміцнення національної безпеки, як з метою збереження
територіальної цілісності, так і для забезпечення
можливості реалізації незалежного курсу нашої
держави. Все це зумовлює актуальність дослідження
особливостей сучасного українського політичного
дискурсу.
Питання використання мови як важеля влади у
своїх роботах висвітлювали А. Баранов [1], Р. Блакар
[2], О. Гелих [4], Л. Масенко [12] та ін. Проблеми
дискурсу є ключовими у дослідженнях таких зарубіжних
науковців, як Т. ван Дейк, Е. Бенвеніст, Ю. Габермас,
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М. Фуко, Г. Кук та інших. Серед вітчизняних
дослідників дискурсом цікавились Л. Нагорна [14], В.
Герасимов [5], В. Дем’янков [7], Н. Кондратенко [10]
тощо.
Питання появи новотворів у політичній мові як
невід’ємної характеристики вітчизняного політичного
дискурсу безперечною важливістю свого дослідження
привертає увагу наукової спільноти. Зокрема, великим
колективом акторів вже реалізовані проекти щодо
формування словників неологізмів, які з’явилися
в українській лексиці з кінця 2013 р. (навчальний
енциклопедичний словник–довідник «Сучасна полі
тична лексика» [18] та «Новітня політична лексика
(неологізми, оказіоналізми та інші новотвори)» [15]).
Отже, метою даної статті є окреслення особли
востей політичний дискурсу й суспільно–політичної
лексики (зокрема, неологізмів) в контексті необхідності
зміцнення національної безпеки.
Завданнями дослідження, які поставлені і вирі
шуються в роботі в контексті головної мети, є наступні:
визначити особливості розгляду поняття «політичний
дискурс» у вітчизняній науці; охарактеризувати особ
ливості політичного дискурсу в українських реаліях;
виявити специфіку появи неологізмів в українській
політичній лексиці; розробити коротку класифікацію
суто політичних неологізмів; визначити основний зміст
поняття «мова ненависті / ворожнечі» у вітчизняному та
європейському дискурсі.
Теоретико–методологічну основу дослідження ста
новлять
структурно–функціональний
(комплексний
розгляд складових та елементів політичного дискурсу
у поєднанні з їх функціональним навантаженням),
діалектичний (дає змогу забезпечити об’єктивність
в оцінюванні дійсності та обґрунтувати причинно–
наслідкові зв’язки), синергетичний (за необхідності
дослідження філософських та філологічних понять у
політологічному контексті) та критико–конструктивний
(при узагальненні опрацьованих матеріалів) підходи.
Наукова новизна зумовлена актуальною проблематикою,
яка до цього часу не отримала цілісного аналізу у
вітчизняній політичній науці. Результати дослідження
можуть бути застосовані в різних галузях політичної
науки, філософії, філології, як в академічних, так і
прикладних цілях.
Ведучи мову про предмет нашого дослідження,
доцільним буде, на думку автора, розпочати із розгляду
ключового поняття – «політичний дискурс». Вивчення
сутності концепту «політичний дискурс» набуло
особливої актуальності останнім часом у зв’язку з тим,
що політична комунікація та політична мова почали
використовуватися як інструменти маніпулювання
свідомістю. Зокрема, можна виділити декілька
найбільш поширених трактувань концепту «дискурс»:
розмова; бесіда; тренування мислення; загалом, як
процес мислення; послідовна промова стосовно певної
думки; висловлення судження та підбиття підсумків
тощо. Еволюцію в інтерпретації даного поняття у
латинській мові простежують також В. Герасимов та
М. Ільїн. Вони спочатку трактують його як «розмова»,
«бесіда», а згодом «пояснення», «аргумент» та «логічне
міркування» [5, с. 62]. Відповідно зі зростанням уваги
до політичного дискурсу постає необхідність більш
глибоко трактувати цей концепт. Зокрема, В. Дем’янков
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визначає дискурс передусім як текст у його становленні
перед інтерпретатором [7, с. 32]. Українська дослідниця
Л. Нагорна стверджує, що дискурс у сучасній його
інтерпретації є явищем дійсності зі знаковою природою
та певною структурованістю [14, с. 33]. Отже, поняття
«політичний дискурс» є важливим для нашого
дослідження з огляду на те, що воно підкреслює тісний
зв’язок тексту і контексту, а також його різноманітних
інтерпретацій із урахуванням каналів політичної
комунікації.
Політичний дискурс як різновид дискурсу, метою
якого є завоювання, збереження і здійснення політичної
влади, завжди відповідає рівню розвитку суспільства
і є репрезентацією дискурсу влади та її політики. Його
завданням є переконати адресата, спонукати до дії.
Саме політичний дискурс обумовлює цілі та ідеали
суспільства, пропонує бажану модель політичних та
соціальних цінностей. Серед основних особливостей
сучасного українського політичного дискурсу можна
назвати наступні: фрагментарність; великий вплив
ситуаційного аспекту та контексту; залежність контенту
від комунікатора; значний вплив маніпулятивних технік
і прийомів тощо.
Невід’ємною складовою сучасного політичного
дискурсу із достатньо високим коефіцієнтом ефектив
ності впливу виступають неологізми та новотвори
сучасної мови. Вивчення неологізмів є цікавим, перш за
все, через можливість виявлення ступеню впливу різних
факторів на людину та на державу в цілому. Такими
чинниками можуть виступати соціально–культурні
зміни, економічні та політичні фактори, військова
загроза.
Саме політичний дискурс є однією зі сфер, де
найпомітнішим є використання неологізмів–запозичень
та новоутворень, що зумовлюється інтенсивним
процесом оновлення його лексичного складу.
Такі мовні явища як новотвори та неологізми в
політичній сфері є відображенням подій та уявлень
громадян щодо стану речей в державі та світі. В той
же час вони самі стають джерелом пізнання світу
політичного. Новотвори й неологізми можуть як
спрощувати розуміння політичних дій та процесів,
так і давати назву новим явищам та процесам,
що відбуваються в суспільно–політичному житті
суспільства.
Неологізми – це новоутворені слова або такі слова,
які набули нового значення завдяки соціальним,
економічним, політичним або культурним змінам в
суспільстві. Їх сьогодні використовують різні верстви
населення, що беруть активну участь в громадському
та політичному житті соціуму. Політичні неологізми
дозволяють сконцентрувати увагу на тих поняттях,
предметах та явищах, які раніше не були визначені. Це
свідчить про зв’язок соціально–політичних перетворень
з появою неологізмів в політичній сфері.
Отже, цей термін застосовується, щоб охаракте
ризувати збагачення словникового складу в окремі
історичні періоди. Можна говорити про неологізми
періоду Другої світової війни, періоду перебудови,
періоду т.зв. Помаранчевої революції і т.д.
У розвинених мовах щороку з’являються тисячі
неологізмів. Але лише незначна кількість закріплюються
в мові надовго, стають невід’ємною частиною лексики.
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За визначенням дослідника О. Стишова, «неоло
гізми – це слова, словосполучення, фразеологізми,
окремі їхні значення, що з’явилися на певному
етапі розвитку мови для позначення нових реалій і
понять, периферійних номінацій, актуалізація яких
зумовлена соціальними і територіальними чинниками
функціонування літературної мови, а також оказіо
налізми (індивідуально–авторські новації), використані
одноразово в мовній практиці певного автора, видання...
чи в конкретному тексті» [17, с. 289].
У «Лінгвістичному словнику» Н. Котелової,
неологізм визначається, як слово, значення слова чи
словосполучення, яке нещодавно з’явилося в мові
(новостворені, які були відсутні раніше) [11]. Політичні
неологізми, що відображають проблеми, актуальні для
певного відрізку часу як для представників політичної
еліти, так і простих громадян, можна класифікувати
за різними критеріями (сферою їх функціонування та
вживання; за способом їх створення; за технологією
поширення; за оцінками, що в них містяться тощо).
Політичний неологізм неодмінно повинен бути
концептуально обумовлений і нести певну ідею,
закладену в насичену символами форму.
Парадокс політичного неологізму полягає в тому,
що, незважаючи на новизну ідеї, його форма повинна
легко упізнаватись. Саме цим можна пояснити те,
що найбільш вдалі політичні неологізми утворені
з компонентів вже існуючих; шляхом поєднання
реальних слів загальнонаціональної мови; шляхом
переосмислення значення та зміни полярності оцінки
слів мови [13, с. 34].
Умовою створення ефективного політичного неоло
гізму є гармонізація зовнішньої форми, внутрішньої
форми і семантики; тільки в цьому випадку він може
стати реальним «меседжем», посланням.
Очевидно, що деякі неологізми виконують певну
символічну функцію і діють на колективну підсвідо
мість, тобто безпосередньо впливають на наші вчинки,
що може мати наслідком різні форми індивідуального
чи колективного самовираження. Подібного роду
новотвори слугують своєрідними культурними познач
ками та відображають поляризацію між групами
за критерієм «свій – чужий», яка існує в Україні.
Адже різноманітні ярлики для позначення ворога є
необхідним компонентом будь–якого протистояння чи
конфлікту.
Сучасні трансформаційні процеси, що відбуваються
в Україні обумовили виникнення великої кількості
неологізмів. Слід звернути увагу, що в останні
роки активізувалися екзотичні лексеми, пов’язані з
позначенням певного роду процесів, акцій, власних
назв. Так в українській мові та політичному дискурсі
з’явилися такі слова, як «Автомайдан», «анексія Криму»,
«антимайдан», батальйони «Айдар», «Донбас», «Крим»,
«Січ», «ватник», «Євромайдан», «зелені чоловічки»,
«кіборги», «колоради», «ленінопад», «диванна сотня»,
«Небесна сотня», «Революція гідності», «сепар»,
«укроп» та інші [8; 9].
В окремий блок можна виділити слова, які в 2014–
2016 рр. вперше з’явилися в політичному дискурсі
(наприклад, «ввічливі люди», «Кримнаш», «ватники»,
«колоради»). Особливо цікавим є повернення до
активного вживання деяких термінів із повною або
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частковою зміною значення (наприклад, анексія, Ново
росія тощо).
Враховуючи розглянуті вище характерні риси та
специфічні особливості неологізмів, можна запропо
нувати наступну їхню класифікацію за походженням:
– Власне новотвори:
Утворені зі складання основ слів для більш
короткого або виразного позначення: ленінонопад,
Євромайдан, кнопкодави, Автомайдан;
– Утворені від власних назв та імен. Деякі
антропоніми й топоніми, які вживаються в переносному,
узагальненому значенні, можуть набувати ознак
символів, тобто відбувається перехід власних назв у
загальні: путіни, бандери, тітушки, азірівка, кисельов
щина тощо. Зворотний процес (перехід загальних назв
у власні назви) також є актуальним: Порох, Шоколадний
Король (П. Порошенко), Грузин (М. Саакашвілі), Пастор
(О. Турчинов).
Власні імена для новостворюваних предметів або
явищ та понять, що не існували раніше і з’явилися
разом з відповідними реаліями: Небесна Сотня, диванна
сотня (диванні війська), ДНР, ЛНР, Революція гідності,
«зелені чоловічки».
– Слова, що набули нового символічного значення
(з метою досягнення художнього ефекту та посилення
емоційного впливу): укроп, колорад, ватник.
– Словосполучення, що набули нового символічного
значення: Будинок Профспілок, візитівка Яроша, АТО,
гуманітарний конвой.
– Індивідуально–авторські політичні неологізми,
джерелом яких можуть бути цитати публічних людей:
«Няш–Мяш» (прокурор Криму Н. Полонська), «країна–
бензоколонка» (американський політик–республіканець
Дж. Маккейн), «ввічливі люди» (президент Російської
Федерації В. Путін).
– Окремою групою можна вважати спеціальні
хештеги, що активно використовувалися в мережах
Twitter, Google+, Facebook, Instagram тощо (#євромайдан,
#кримнаш,
#кримненаш,
#russiainvadedukraine,
#savedonbasspeople тощо). В президентській. парла
ментській виборчих кампаніях та на місцевих вибо
рах 2014–2015 рр. в Україні хештеги активно викорис
товувалися в соціальних мережах цілим рядом
кандидатів та політичних партій. Хештеги викорис
товуються також в якості маяків для учасників різного
роду заходів (в т.ч. політ. акцій, мітингів, флеш–мобів
тощо) з метою ідентифікації один одного.
На сьогодні однією зі специфічних форм політичного
дискурсу у сучасному світі стає мова ненависті/
ворожнечі, в рамках якої активно використовуються
новотвори та неологізми. Останнім часом в Україні
подібні прояви у політичному житті стають все
більш звичними, зокрема це особливо помітно на
прикладі матеріалів Інтернет–мережі. Існує достатньо
класичне трактування, подане Комітетом міністрів
Ради Європи. Зокрема, в Рекомендації Комітету
міністрів Ради Європи №97 (20) під терміном «мова
ненависті» (англ. hate speech) маються на увазі всі
види висловлювань, котрі поширюють, розпалюють,
підтримують або виправдовують расову ненависть,
ксенофобію, антисемітизм та інші форми ненависті,
викликані нетерпимістю, в тому числі нетерпимістю,
що виявляється у формі агресивного націоналізму
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та етноцентризму, дискримінації меншин і ворожого
ставлення до них, а також іммігрантів та осіб, що за
своїм походженням належать до іммігрантів [3; 16].
Тож можемо визначати мову ненависті/ворожнечі
як систематичні висловлювання та інші форми
самовираження, які спрямовані на проявлення агресії,
направленої на людину або групу осіб за ознаками
їхньої відмінності («інакшості» – стать, релігія, раса або
сексуальна орієнтація). З огляду на статистичні дані та
думки експертів, дана проблема є однією з найбільш
гострих і важливих як у контексті особистої, так і
національної безпеки.
Найбільш характерними підставами для виникнення
мови ненависті/ворожнечі в Україні можна вважати
регіональне
(«географічне»)
підґрунтя,
чинник
інтерпретації історичного минулого та мовний фактор.
Тоді як групи за релігійним, расовим, національним
та статевим показниками є деякою мірою менш
вразливими.
Оскільки феномен мови ненависті/ворожнечі є
одним з найбільш потенційно небезпечних у політич
ному дискурсі, особливо із врахуванням непростої
внутрішньо–
та
зовнішньополітичної
ситуації,
доцільним буде виділити наступні напрямки протидії
її проявам: поінформованість (поширення інформації
про права людини та реагування на їхнє порушення;
проведення просвітницької роботи (тренінги, семінари,
відкриті лекції), присвяченої загальним проблемам
мови ненависті/ворожнечі, методам протидії її проявам,
різним видам упереджень, стереотипів та дискримінації,
що призводять до ворожнечі, та їх негативному впливу
на суспільство); виховання толерантності (поширення
матеріалів, які містять позитивну характеристику
потенційних об’єктів ненависті); активна громадянська
позиція (реагування на матеріали та статті, розміщені
в мережі Інтернет, що містять ознаки мови ненависті/
ворожнечі; виважена дискусія із авторами матеріалів,
постів, які можуть призводити до ворожнечі або
є проявами різних форм нетерпимості); критичне
мислення (перевірка джерел надходження інформації;
звірка матеріалів з різних альтернативних джерел);
залучення
авторитетів
(посилання
на
відомих
авторитетних осіб з різних сфер життєдіяльності, які
засуджують мову ненависті/ворожнечі, бойкотують
насильницькі сайти) тощо.
Висновки. Сьогодні українська держава знаходиться
на етапі побудови нової системи комунікації між
суспільством і владою. Політична мова виступає не
тільки інструментом для опису подій та процесів,
що відбуваються у державі, але виступає важливим
чинником впливу на політичну ситуацію шляхом
формування ціннісних настанов та поведінкових
стереотипів. У той же час політичний дискурс ми
трактуватимемо як комунікативне явище, складовою
якого є й соціально–політичний контекст, тобто надання
інформації про учасників комунікації та процеси
сприйняття повідомлень.
Підсумуємо, що в процесі розвитку суспільства
неминуче виникають нові поняття, які обумовлені
соціальними і політичними змінами в суспільстві.
Поява в сучасній українській мові значної кількості
неологізмів є цілком закономірним явищем для сучасної
України. Важливе місце в мовній репрезентації
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неологізмів належить суспільно–політичній (політо
логічній) лексиці та термінології. Сьогодні слід
продовжувати вивчення даної сфери, більш глибоко
розглядати сутність та роль політичних неологізмів,
їхній вплив на розуміння людиною політичної
ситуації та політичного процесу, в чому і полягають
перспективи подальших досліджень.
Важливими чинниками, які активізують створення
та засвоєння неологізмів у політичному дискурсі,
виступають сучасні політичні процеси трансформа
ційного та революційного характеру, переоцінка цін
ностей, євроінтеграційний курс в різних галузях життя
суспільства (особливо, суспільно–політичній) тощо. В
цілому, розглядаючи неологізми в політичній сфері слід
виокремити наступні закономірності:
1. Неологізми в політичній мові виникають за умов
певних політичних або соціальних перетворень та криз;
як реакція на політику, політичний курс, реформи, що не
підтримуються частиною суспільства.
2. Особливість використання політичних неологізмів
полягає у тому, що вони несуть певну емоційну
та культурну цінність. Сьогодні такі неологізми
як #КрымНаш!, «тітушка», «укроп», «бандерівці»,
«колоради» використовуються як ярлики, тобто є
характерними культурними маркерами того регіону,
де вони вживаються (Схід–Захід). Результатом
використання неологізмів у фазі гострих соціально–
політичних перетворень є створення ярликів, підміна
понять, розподіл на «своїх» та «чужих», що призводить
до загострення суперечностей та розколу суспільства.
3. Період існування та розвитку політичних
неологізмів можна представити у вигляді циклу:
періоди найвищого розвитку змінюються періодами
відносної стабільності. В Україні дану циклічність
можна прослідкувати в період з 2004 по 2014 рік. В
2004 р. події на Майдані у період з 22 листопада по
26 грудня отримали назву «Помаранчева революція».
До 2010 р. в Україні спостерігався відносний спокій
щодо утворення неологізмів. Поява в 2010 р. неологізмів
«тітушки»,
«кнопкодави»,
«попередники»
була
обумовлена перемогою на виборах президента України
В. Януковича. В 2013–2014 р. більшість неологізмів
(«Євромайдан», «ватник», «диктаторські закони»,
«небесна сотня», «революція гідності», «сєпари»,
«укроп» та ін.) з’явилися у ході масштабних протестів
та антитерористичної операції на сході України.
На переконання автора, неологізація лексичного
складу мови й процеси, які є новаційними за своєю
суттю та пов’язані з потенційними можливостями
мовної системи, є показовими чинниками, що свідчать
про відкритість даної системи й динамічний характер
мови.
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Specifics of modern Ukrainian political discourse
in the context of the need to strengthen national security
The article presents an attempt to consider the concept of «political discourse»
and the specificity of socio–political neologisms, which is especially relevant in the
context of the need to strengthen national security.
The author defined the specifics of considering the concept of «political
discourse» in the national science and its features. Also in the paper the specificity
of the appearance of neologisms in the Ukrainian political vocabulary in 2013–
2016 is revealed. A short classification of political neologisms is developed. The
main content of the hate speech in the national and European discourse is defined.
The author has identified the main trends of countering hate speech, so ones in
the long run, together with other measures, may allow strengthening of national
security.
Structural–functional, dialectical, and synergetic approaches are theoretical and
methodological basis of the research.
The study revealed that neologisms in the political language arise because of
some political or social changes and crises; as a reaction to political course, reforms,
that are not supported by the part of society.
Keywords: political discourse; neologism; political language; political
communication; hate speech.
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Партійні стратегії сучасних
патріотичних політичних сил:
відображення в інституційних трансформаціях
Розглянуті засади стратегічних рішень у партійному менеджменті
патріотичного сегменту сучасних демократичних країн. Вивчено технологічні
та емотивно–ціннісні засади вироблення стратегій та їх співвіднесення із
політичними результатами. Надано увагу спробам впровадження зарубіжного
досвіду партійного менеджменту в сучасній Україні в умовах розбудови
парламентсько–президентської республіки. Виявлені особливості партійних
стратегій патріотичних політичних сил у контексті їх інституційних
трансформацій та зростання політичного капіталу. Визначені відмінності
партійних стратегій патріотичних політичних сил від решти політичних
організацій і структур у сучасному світі і Україні. Означено чинники реалізації
успішної партійної стратегії. Серед яких визначено такі вагомі чинники як
внутрішня єдність і демократичні засади функціонування патріотичних
політичних сил. Робиться висновок щодо стратегічних рекомендацій
політичних партій, що можуть відповідати національним інтересам і
виступати чинником масштабних політичних перетворень у найближчому
майбутньому.
Ключові слова: партійна стратегія, партійний менеджмент,
патріотичні партії, громадянське суспільство, політичні маніпуляції,
політична консолідація.

Політичні перетворення в інституційному секторі
сучасних демократій є рушійними силами подальшої
еволюції демократичної політичної системи в цілому.
Погляди сучасних науковців на співвідношення участі
політичних сил у формуванні дієвої та інтегрованої
політичної структури, здатної ефективно відповідати
на виклики кризового оточення, ставляться під сумнів
через
банкрутство
доктринальних
обґрунтувань
партійно–політичного життя та тріумф маргінальних
політичних сил у багатьох країнах. Партійний
менеджмент у сучасних демократичних країнах
виступає не лише знаряддям адекватного операційного
керування діями та використання політичних ресурсів.
Сьогодні політичні партії змушені мати розгалужену
систему фандрайзінгу з метою забезпечення коштами
та підтримки своєї діяльності на тривалу перспективу.
Суперництво політичних партій за постіндустріальної
доби вже давно перейшло із сфери змагання за
політичну владу у віртуальний світ маніпуляцій та
медійного представництва. За таких умов стратегія
дій політичних партій позбавляється колишньої
однозначності та набуває розгалуженості, залежно
від кон’юнктури вона стає ситуативною. Інституційна
мімікрія (набуття окремими політичними інститутами
рис та ознак інших, перетворення партій на громадські
рухи і мережі, і навпаки) інституалізація невідомих
відносно локальних угруповань на потужні формальні
політичні сили, призводить до думки про необхідність
гнучкості у сучасному партійному менеджменті. В
умовах прогресуючого розвитку медіакратії зацікавити
виборця лише однією інституційною формою або
апеляцією до застарілих доктринальних положень
майже неможливо. Отже, партійна стратегія має
бути спрямована на постійне оновлення бренду та
його просування у конкурентних умовах. Однак,
слід розуміти, що політичні відносини лише у
метафоричному розумінні засвоюють досвід економічної
сфери. Тому результатом стратегії сучасних політичних
сил має бути не лише, і не стільки медіарепрезентація,
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але й набуття конкретного політичного статусу в
організаційно–владному вимірі.
Патріотичні політичні сили в усьому світі становлять
динамічний сегмент політичної діяльності. Їх партійні
стратегії надають змогу побачити як можна мобілізувати
політичну участь за порівняно короткий термін і
в умовах несприятливого медіа середовища, вдало
використати кризові моменти. Залишається відкритим
питання прозорості стратегій патріотичних політичних
сил і відповідності програмних положень їх справжнім
цілям.
До розробки проблем партійного менеджменту
долучилися такі вітчизняні вчені, як К. А. Квітка [4],
аналітики Центру Розумкова [5], О. Фісун [6], Т. Плахтій
[8; 9], С. Дацюк [2]. Ними були розглянуті стратегія та
аналіз ефективності електоральної комунікації, партійна
система України до i після Майдану, партійна система
України після парламентських виборів, концепція і
стратегія реструктуризації політичних партій, стратегія
організаційного розвитку українських політичних
партій другого ешелону, найгірші та найкращі партійні
програми тощо. Однак, потребує окремого розгляду
партійна стратегія у патріотичній перспективі.
Метою статті є виявлення особливостей партійних
стратегій патріотичних політичних сил у контексті їх
інституційних трансформацій та зростання політичного
капіталу. Завданням статті є виявлення відмінностей
партійних стратегій патріотичних політичних сил від
решти політичних організацій і структур у сучасному
світі й Україні.
Сучасні партії демократичного суспільства активно
розвиваються шляхом розбудови внутрішньопартійної
демократії. В умовах вільної політичної конкуренції,
прозорих відносин між державою і громадянським
суспільством, політичні партії можуть привернути
прибічників
лише
шляхом
переконування
та
апеляції до конкретних потреб і вимог громадян.
Однією з таких базових потреб є участь у
процесах прийняття рішень. Політична діяльність
надає для цього широкі можливості. Вироблення
стратегії патріотичних політичних сил, пов’язано
із залученням нових членів, які отримують певну
частку відповідальності за управління партійними
структурами. Як вказують українські науковці Б. Батюк
та О. Батюк, «партисипативний менеджмент – це
один із сучасних методів менеджменту, що передбачає
його демократизацію, участь найманих працівників в
управлінні виробництвом. Спочатку партисипативний
менеджмент пов’язували виключно із запровадженням
нових методів мотивації праці. Проте нині його
розглядають як ефективний засіб використання
потенціалу людських ресурсів організації та його
розвитку» [1, с. 4].
Практики соціального партнерства в західному
суспільстві роблять звичною співпрацю між предс
тавниками різних соціальних верств, рівня доходів
та культурної ідентичності. Невимушена соціальна
взаємодія є підґрунтям для зваженого і раціонального
рішення
щодо
політичної
участі.
Вироблення
якісних та конкурентоздатних партійних стратегій
патріотичних політичних сил не може не враховувати
рівень розвитку партійного лідерства. Він щільно
пов’язаний із практиками соціальних інтеракцій на
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дополітичному рівні. На думку вітчизняних фахівців,
«розрізняють три ступені участі: висування пропозицій,
вироблення альтернативи, вибір остаточного рішення.
Висування пропозицій не потребує внесення значних
змін у традиційну організацію і може здійснюватися
керівником. Вироблення альтернативи передбачає
створення в організації тимчасових або постійних
комітетів і комісій, яким доручається виконувати цю
роботу. Прикладами таких утворень є конфліктні комісії
на підприємствах, комітети з набору кадрів у робочі
групи на американських фірмах, гуртки щодо якості в
японських організаціях» [1, с. 5].
Вироблення стратегій діяльності політичних партій
пов’язане не лише із соціальним досвідом учасників
політичної діяльності, але також із місією партій у
конкретному суспільстві. У сучасних демократичних
країнах
партії
виступають
елементом
системи
представництва соціальних інтересів на політичному
рівні. Тому метою цих політичних сил є покращення
життєвих стандартів окремих груп населення або
зміни їх становища у суспільстві. Однак, досвід
окремих країн світу засвідчує, що у концептуальних
документах політичних партій можуть міститися
далекосяжні цілі, які ототожнюються із рівнем
розвитку держави і суспільства в цілому. Як вказує
приклад сучасної Туреччини, правляча політична сила
(«Партія справедливості і розвитку») може повністю
ототожнювати себе із державою. Це, з одного боку,
свідчить не лише про специфічно високий рівень
електоральної підтримки, але також про авторитарні
практики у громадсько–політичному житті. На
думку О. Чубрикової, «розділ стратегії «Цілі 2023»,
присвячений зовнішній політиці, розміщений під назвою
«Країна–лідер». Презентуючи програму, турецький
прем’єр–міністр Р. Ердоган задекларував головну
зовнішньополітичну мету – зробити Туреччину однією
з країн–лідерів ХХІ ст. Засобом досягнення цього він
бачить реалізацію багатовекторної та багаторівневої
зовнішньої політики, основаної на історичному досвіді,
культурному багатстві та геостратегічному положенні
Туреччини» [10, с. 28].
Стратегічні зовнішньополітичні завдання закладені
у діяльність партій не відбивають загальносвітову
тенденцію. Вони можуть свідчити про бажання
патріотичних сил підкреслити свою значущість та
вплив й одночасно формулювати постійний меседж для
своїх потенційних прибічників, який не буде надавати
можливостей для сумніву, що та чи інша політична
сила має масштабні та далекосяжні завдання. На цій
основі наявність зовнішньополітичних компонентів
у програмах і формальних документах окремих
політичних сил може тлумачитися як демонстраційна
діяльність, спрямована на здобуття електоральної
підтримки. Як вказує О. Чубрикова, глава турецького
уряду сигналізував про продовження імплементації,
запровадженої 2002 р., концептуальної основи турецької
зовнішньої політики – «стратегічної глибини». Аналіз
програми «Цілі 2023» свідчить, що значна її частина
приділена не лише традиційним функціонально–
географічним напрямам зовнішньої політики, а й
методам її реалізації [10, с. 28].
Концептуальні засади зовнішньої політики та
зовнішні стратегічні завдання політичних партій можуть
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свідчити і про бажання партійних лідерів уникнути
опрацювання складних питань соціально–економічного
розвитку, соціальних стандартів та прогресу окремих
верств населення і країни в цілому. Зовнішньополітична
«стратегічна риторика» може також замінювати
ідеологічні постулати. Вони могли б бути маркерами
політичної сили у відповідній частині політичного
спектру. У цілому, в умовах сталої демократії, надмірна
увага зовнішньополітичним цілям на противагу
внутрішньополітичній ситуації не може позитивно
вплинути на укріплення позицій певних політичних
партій. Як вважає О. Чубрикова, «у «Політичному
баченні 2023» підтверджена основна мета ПСР –
зробити Туреччину одним з найважливіших гравців
у глобальному вимірі, ключовою державою регіону,
що працює заради встановлення миру і стабільності.
Заявлена чітка амбіція щодо ролі Туреччини у процесі
формування нового світового порядку, реструктуризації
ООН та глобальної економічної системи» [10, с. 29].
Стратегічні засади державницьких та народних
консервативних партій, які умовно можна об’єднувати
під назвою «патріотичні», можуть містити орієнтири
для діяльності партії у найближчому майбутньому щодо
досягнення ними певного статусу і стану у політичній
і державно–владній системі. Попри декларативність
багатьох положень стратегій, які мають бути реалізовані
у конкретних програмах, стратегічні рекомендації
політичних партій можуть відповідати національним
інтересам і виступати чинником масштабних політичних
перетворень у найближчому майбутньому.
У розвинених демократіях стратегія політичних
партій може бути виразом масштабних тенденцій
соціального розвитку суспільства, зокрема боротьби
за відстоювання прав певних груп громадян. Зокрема,
проблема гендерної рівності у політичній риториці
консервативної партії Великобританії свідчить про
можливість просування важливих соціетальних інтересів
до рівня партійного лідерства та імплементації в
організаційні принципи розбудови партій. У такому
випадку стратегія розвитку партій може певною
мірою бути підпорядкована уподобанням важливих
електоральних груп. Як відомо, жінки у сучасному
світі становлять все більш активну частину виборців.
Як вважає О. Дашковська, «жінки–консерватори, як і
жінки–члени інших політичних партій, не залишилися
осторонь від фемінізму, який набув у межах їх
партійної ідеології своєрідної форми. Характерним для
англійського консервативного фемінізму був обережний
підхід до реалізації принципу рівних можливостей.
Прихильниці цього принципу переконували опонентів,
що жінки, прагнучі брати участь у владних структурах,
претендують не на те, щоб зайняти місця чоловіків,
а щоб поряд із чоловіками працювати на користь
загальної справи» [3, с. 169].
Внесення соціальних стереотипів, розуміння захисту
прав і свобод окремих соціальних груп вимагає
серйозного перегляду доктринальних і ціннісних
положень, властивих консервативним політичним силам
в період їх існування. Водночас модернізація політич
ного світу якраз і полягає у перегляді найбільш стійких
принципів і стереотипів. На думку О. Дашковської,
«оприлюдненню гендерних розбіжностей у консерва
тивній партії перешкоджало традиційне прагнення
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зберігати хоча би формальну партійну єдність на
противагу своїм політичним конкурентам. Вимагаючи
змін у гендерному розподілі влади в партії, жінки не
бажали виглядати дисидентками, оскільки для більшості
з них сам термін «фемінізм» здавався неприйнятним,
нереспектабельним, нежіночним і невигідним в
електоральному аспекті» [3, с. 169].
В умовах жорсткої партійної конкуренції наголос
на інтересах певної групи суспільства та виведення
захисту їх прав на новий рівень виступає вагомим
чинником електоральної підтримки та позитивної
громадської думки щодо неї. Приклад інкорпорації
гендерної проблематики до базового порядку денного
патріотичних і консервативних політичних сил свідчить
про їх гнучкість у питанні забезпечення соціальної бази.
Згідно з О. Дашковською, «у цілому курс керівництва
лейбористської партії, спрямований на просування
жінок у владні структури партії і країни, зустріли
з ентузіазмом, оскільки він відповідав бажанням
більшості британського суспільства. Розширення
гендерної демократії було частиною загального процесу
модернізації і демократизації партії, що привів її до
перемоги над консерваторами» [3, с. 169].
Дотримання стратегічно–партійного курсу на роботу
з конкретними сегментами електорату призводить
до прийняття конкретних рішень, в тому числі і
нормативних дій, які змінюють ситуацію в цілому.
Тому можна сказати, що попри відсутність формалізації
викладу стратегії патріотичних партій щодо гендерного
питання, його активне просування свідчить, що важливі
для суспільства питання у демократичному суспільстві
можуть знайти свій відбиток у стратегіях дій політичних
сил.
Нормативно–правова база функціонування політич
них партій в сучасній Україні свідчить, що на партії
покладається
низка
суспільно–важливих
завдань
у правовому полі, які у політичній риториці не
розглядаються як основні і реальні. Тим не менш,
формуючи стратегію патріотичних сил, необхідно
враховувати їх потенційний вплив на зміну загальних
параметрів життєдіяльності суспільства. Як вважає
І. Пєвнєв, «політичні партії посідають особливе місце і
відіграють значну роль у суспільно–політичному житті
країни, суттєво впливають на формування та діяльність
органів державної влади, на економічні, соціальні
процеси, суспільні відносини між громадянами» [7].
Стратегічними засадами діяльності політичних партій
можуть бути не лише завдання держави і суспільства,
але також здійснення соціально–представницьких
функцій.
Зазначене вимагає виразу у документах діяльності
патріотичних політичних партій. Стратегічні засади
діяльності політичних сил в Україні мають включати
цілеспрямовані зусилля затвердження національної
державності, мобілізації прибічників на розв’язання
завдань державного будівництва тощо. В умовах від
носно слабко розвиненого громадянського суспільства
політичні партії патріотичного спрямування мають стати
лідерами формування громадської думки та розширення
політичної участі. Отже, серед стратегічних завдань
патріотичних політичних сил – підвищення якості
демократичних практик у перехідному суспільстві. Як
зауважує І. Пєвнєв, «в умовах здійснення політичної
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реформи помітно зростає роль політичних партій у
розбудові демократичного, громадянського суспільства.
Вони покликані представляти та реалізовувати інтереси
різних соціальних верств через участь в органах влади,
сприяти формуванню і вираженню політичної волі
громадян, впливати на суспільну думку» [7]. Експертна
діяльність із стратегічного планування діяльності
політичних партій, пов’язана із ґрунтовною аналітичною
роботою, усвідомленням соціальних і державницьких
цілей партії, ресурсів та переваг і уподобань,
електоральної бази.
Водночас складна система стратегічного планування
є ознакою тривалого розвитку організаційних структур
політичних сил, наявності відповідного кадрового
потенціалу та апробації управлінської, організаційної
діяльності у конкретних завданнях та політичних
кампаніях. Як вважає знаний вітчизняний фахівець
Ю. Шведа, «стратегічне планування – вирішальна
складова системи стратегічного управління насамперед
тому, що все сучасне ефективне управління будується
на основі стратегічних планів. Вихідним положенням
є припущення про те, що основні стратегічні цілі
партії визначені наперед і відомі для кожної складової
загальної стратегії» [11].
Ознакою високої кваліфікації партійних кадрів
патріотичного спрямування у процесах стратегічного
планування є чітке визначення етапів планувальної
діяльності,
наявність
аналітичного
апарату
та
спроможність виразити ціннісні та ідейні пріоритети
партії в її конкретних діях. Стратегічний план діяльності
патріотичних політичних сил має ґрунтуватися, серед
іншого, на завданнях збереження власної електоральної
бази, її розширенні, досягненні основних і проміжних
цілей в межах мінливої політичної ситуації. Також
планувальна діяльність має враховувати несприятливі
чинники та їх нейтралізацію. Як вважає Ю. Шведа, «у
цьому випадку стратегічне планування охоплює п’ять
тісно пов’язаних між собою процесів: 1. Формулювання
та оцінка можливих варіантів розвитку майбутніх
ситуацій у навколишньому середовищі (ситуативне
планування). 2. Послідовне визначення, зміна та
корегування проміжних цілей партії, досягнення яких
потрібне для переходу до основних стратегічних цілей
(цільове планування). 3. Розрахунок необхідних для
досягнення цілей ресурсів (ресурсне планування).
4. Визначення і формулювання дій, які треба виконати,
щоб отримати в цих умовах потрібні ресурси (процес
забезпечення). 5. Прийняття рішення про вибір
стратегічних альтернатив, які охоплюють проміжні
цілі та забезпечують їхні ресурси (прийняття рішень).
У результаті виконання всіх цих процесів отримуємо
стратегічний план» [11]. Специфіка стратегії сучасних
патріотичних політичних сил має враховувати уник
нення від політичних дій, які можуть мати негативні
наслідки для їх іміджу.
Одним з основним принципів побудови партійної
стратегії має бути реалізм, який буде враховувати
раціональні міркування й оцінки ситуації у визначенні
мети участі політичних сил у виборчих кампаніях
різного рівня. «Всі основні напрямки стратегії поведінки
політичної партії на політичному ринку повинні бути
щільно взаємопов’язаними та адекватно співвідноситись
один з одним. При цьому успіх цілісної партійної
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стратегії буде залежати насамперед від ефективного
іміджу політичної партії», стверджує Ю. Шведа
[11]. В умовах соціально–політичних перетворень
специфічними рисами стратегій патріотичних партій є
чітке позиціювання відмінності від інших політичних
сил, ці завдання можуть вирішуватися як особливими
прийомами в межах комунікаційних кампаній, так і у
розробці програмних і доктринальних документів.
У цілому, стратегія патріотичних політичних сил
має бути зваженою і демонструвати характерний стиль
подібних політичних сил, який може виражатися
в реакції на певні політичні події у підтримці, або
не підтримці інших політичних сил, або лідерів.
Також стратегія має бути спрямована на формування
такого іміджу патріотичних політичних сил, який
би не мав внутрішніх суперечностей, не виглядав
би непослідовним та таким, що порушує правила
політичної етики. Вагомим чинником успішності
реалізації подібної стратегії є внутрішня єдність і
демократичні засади функціонування патріотичних
політичних сил, особливо в умовах, коли вони
утворюють багатоскладові блокові об’єднання.
Висновки. Розглянутий матеріал свідчить, що у
період після початку демократичних трансформацій і
ліберального тріумфу початку 1990–х років XX сто
ліття партійні стратегії патріотичних політичних сил
зазнали відчутних змін. Свідками партійних стратегій
у країнах сталої демократії виступають професійні
політичні менеджери, експерти, керівники політичних
кампаній, які свідомо формують інституційну конфі
гурацію політичних сил, відповідно із визначеною
розстановкою сил у межах електоральних циклів і
передвиборчої боротьби. В цьому плані стратегія партій
це в основному електоральна стратегія, яка починає
втілюватися задовго до виборчої кампанії, відповідно
довготривалі і традиційні патріотичні партії ведуть
невпинну партійну роботу, не зважаючи на міжвиборчий
період. Стратегіям партій електорального спрямування
підпорядковані всі інші процеси в партіях – формування
лідерства, рекрутування членів, залучення ресурсів,
побудова відносин з іншими політичними гравцями.
На відміну від сталих демократій, у трансформаційних
країнах Сходу Європи, діяльність патріотичних політич
них сил пов’язана із спробами реанімувати попередні
політичні успіхи, або затвердитися у політичній еліті
для представників певних політичних структур. Як
свідчить приклад сучасної Польщі, партія «Право» і
Справедливість», очолювана Я. Качинським, ставила
за мету не лише повернення у владу після поразки
2010–2011 років, але й масштабну перемогу у
символьному й ціннісному просторі Польщі, фактичне
домінування у державотворчому процесі, спрямування
його на консервативних засадах. Така стратегія
свідчить про залишки ідеологічної й доктринальної
боротьби XX століття, коли лідери партій є не лише
технологами і менеджерами, але мають претензії на
статус провідників нації та її рятівників. Зазначене
свідчить, що партійні стратегії транзитивних країн ще
не пройшли своєї докорінної еволюції і досі можуть
апелювати до своїх ціннісних засад та свого електорату.
В сучасній Україні в умовах зовнішньої агресії на Сході,
патріотичні політичні сили конкурують на одному
електоральному полі. Це змушує їх використовувати
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як політико–технологічні, так і месіансько–емоційні
підходи. У зв’язку з цим, траєкторія подальшого
розвитку вітчизняних правих рухів є досить нечіткою.
Водночас в умовах наближення виборчого циклу 2019
року, політичні сили правого спектру ймовірно, почнуть
певні дії, спрямовані на консолідацію. До основи таких
дій будуть, ймовірно, покладені скоріше прагматичні,
ніж ціннісно–доктринальні міркування. Перспективою
подальшого розгляду проблеми, порушеної в даній
статті, є розгляд інституалізації правих політичних сил в
країнах Африки і Латинської Америки.
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Contemporary patriotic political forces’ party strategies:
reflection in the institutional transformations
In the article the bases of strategic decisions of party management of patriotic
segment of contemporary democratic countries is considered. The technological and
emotive–value bases of party development strategy and its correlation with political
result is studied. Attention is paid to attempts to follow foreign experience of party
management in contemporary Ukraine in the conditions of the parliamentary–
presidential republic development. The peculiarities of party strategies of patriotic
political forces in the context of their institutional transformations and the growth of
political capital are revealed. The differences of party strategies of patriotic political
forces from other political organizations and structures in the contemporary world
and Ukraine are determined. The factors of realization of successful party strategy
are marked. It is stated that as important factors could be mentioned the internal
unity and the democratic principles of the functioning of patriotic political forces as
well. The conclusion is made as to the strategic recommendations of political parties
that must correspond to national interests and act as a factor of large–scale political
transformations in the near future.
Keywords: party strategy, party management, patriotic parties, civil society,
political manipulation, political consolidation.
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Політична участь на локальному рівні:
теоретико–методологічні засади
визначення та практика функціонування
в умовах реформування системи місцевого
самоврядування України
Метою статті є теоретико–прикладний аналіз феномену політичної
участі на локальному рівні. В роботі обґрунтовано теоретико–методологічні
засади комплексного аналізу специфіки формування та проявів політичної участі
на рівні місцевого самоврядування. Окремо розкрито сутнісні теоретичні
характеристики політичної участі в реаліях міських політичних режимів.
Основна увага зосереджена на аналізі участі місцевих громадян в процесі
децентралізації. Акцентовано на ролі інститутів громадянського суспільства
в процесі формування ефективної системи місцевого самоврядування в Україні.
Акцентовано на ролі інститутів громадянського суспільства в процесі
формування ефективної системи місцевого самоврядування. Запропоновано
практичні рекомендації щодо використання конструктивної політичної участі
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на локальному рівні. Реалізація поставленої мети й виконання завдань роботи
зумовили необхідність застосування комплексу світоглядно–філософських,
загальнонаукових
та
спеціальнополітологічних
методів
наукового
пізнання.
Ключові слова: політична участь, локальний рівень, місцеве
самоврядування.

Пропонована тематика є цінною в науково–теоре
тичному та політико–прикладному аспектах. Україна
здійснює складний демократичний транзит до нової
суспільно–політичної моделі організації територіального
простору, де особливу роль відіграє місцеве само
врядування. Цілком очевидно, що досягнути нової якості
місцевого самоврядування не можливо без докорінної
зміни підходів до розуміння інституційно–процедурних
засад політичної участі громадян на рівні села, селища
чи міста.
Серед робіт, що закладаються нові методологічні
підвалини вивчення політичної участі на локальному
рівні варто відзначити публікації М. Горбатюка [14],
М. Лендьел [19], С. Рибалка [21], В. Романова [22],
С. Янішевського [29], присвячені проблематиці активно
розробленій західною політологією проблематиці
міських політичних режимів. Разом з тим, на переко
нання автора, для аналізу політичної участі на
локальному рівні в сучасних українських суспільно–
політичних та адміністративно–правових реаліях
звернутися до робіт Н. Абрамчука [1], С. Байрака [4],
Я. Богів [6–7], В. Гладій [11], А. Гливки [12], В. Гробова
[13], О. Мазур [18], О. Сергєєва [24] та ін. На основі
аналізу наукової літератури можемо стверджувати,
що відсутні політологічні публікації присвячені на
локальному рівні: теоретико–методологічним засадам
визначення та практиці функціонування в умовах рефор
мування системи місцевого самоврядування України.
Метою статті є теоретико–прикладний аналіз
феномену політичної участі на локальному рівні.
Відповідно до поставленої мети необхідно вирішити
наступні
дослідницькі
завдання:
обґрунтувати
теоретико–методологічні засади комплексного аналізу
специфіки формування та проявів політичної участі
на рівні місцевого самоврядування; розкрити сутнісні
теоретичні характеристики політичної участі в
реаліях міських політичних режимів; Основна увага
зосереджена на аналізі участі місцевих громадян в
процесі децентралізації; акцентувати на ролі інститутів
громадянського суспільства в процесі формування
ефективної системи місцевого самоврядування в
Україні; запропоновано практичні рекомендації щодо
використання конструктивної політичної участі на
локальному рівні.
Реалізація поставленої мети й виконання завдань
роботи зумовили необхідність застосування комплексу
світоглядно–філософських, загальнонаукових та спе
ціально політологічних методів наукового пізнання.
Особливістю процесів демократизації політичної
системи України протягом тривалого періоду було
вирішення проблем розмежування сфер компетенції
державної влади і місцевого самоврядування шляхом
спроб подолання дисфункціональних практик (інститу
ціональних бар’єрів) в їхній взаємодії. З визначенням
пріоритетності євроінтеграційної політики, особливо з
підписанням 27 червня 2014 р. Угоди про асоціацію між
Україною та Європейським Союзом, перед Україною
актуалізувався ряд чергових завдань щодо наближення
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її до європейських стандартів діяльності органів міс
цевого самоврядування на принципах субсидіарності,
адміністративної та фінансової децентралізації і роз
ширення участі громадян в управлінні як державою, так
і конкретними територіями [18].
Існуючі інститути місцевого самоврядування більш
ефективні, якщо вони об’єктивно вписані в суспільне
життя систему влади й управління, сприймаються
як об’єктивно чинний поділ влади по вертикалі, як
розподіл повноважень владних органів на всіх рівнях,
тобто місцеве самоврядування виступає як частина
демократичної самоорганізації суспільства, як елемент
загальної структури влади й управління [27, с. 92].
Тому невід’ємним елементом державності має стати
розвинене та дієздатне місцеве самоврядування, що
спирається на ініціативу населення, його організаційно–
правову, функціональну та фінансово–економічну само
стійність, підтримку та гарантування з боку держави
тощо [5, с. 34–35].
С. Янішевський цілком виправдано вважає, що
діяльність органу влади будь–якого рівня є політичною.
Такий підхід дозволяє розглядати діяльність органу
влади будь–якого рівня як політичну діяльність,
використовуючи методологічний і методичний арсенал
саме політичної науки, а не, наприклад, державного
управління [29, с. 109]. Так, політична система має
достатню кількість механізмів, за допомогою яких вона
пристосовується до соціального оточення, регулює
свою поведінку і перетворює власну внутрішню
структуру. Політичний режим можна розглядати як
зміст політичної системи, у зв’язку з чим політичний
режим – характеристика не стільки держави, скільки
всієї політичної системи: саме в рамках політичної
системи й існують утворюючі зміст політичного режиму
відношення між громадянами з приводу державної
влади і відношення громадян із державною владою.
Політична ж система, у свою чергу, виступає одним
із рівнів громадянського суспільства, тому глибинні
соціально–економічні і культурні основи суспільства
визначають характер держави не безпосередньо, а
проявляючись через особливості політичного режиму як
змісту політичної системи [8, с. 8].
Знані вітчизняні політологи виходять з того, що
політичний режим – це не лише сукупність засобів і
методів здійснення державної влади, а й динамічна,
функціональна характеристика держави; це та політична
атмосфера суспільства, яка створюється взаємодією
державної влади з іншими політичними силами та
інститутами суспільства [20, с. 38].
Головним індикатором існування політичного
режиму є політична інтеракція (взаємодія) між людьми,
організаціями, яка набуває такого значення (політич
ності) у випадку:
а) взаємодії в процесі реалізації публічної влади;
б) взаємодії з метою отримання доступу до реалізації
публічної влади або можливості впливати на неї для
здійснення своїх цілей та інтересів.
Теорія міських політичних режимів К. Стоуна
є досить вдалим застосуванням політико–режимної
парадигми до вивчення міських політій. Основна пере
вага цього підходу – розширення кола досліджуваних
суб’єктів владних відносин, залучення до розгляду, окрім
легальних політичних інститутів і позаінституційних
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(щодо політичної системи) акторів. Основною мето
дологічною проблемою застосування власне теорії
К. Стоуна для дослідження вітчизняних міських політій
є суттєві відмінності політичного процесу в США та
Україні, зокрема, недостатнє укорінення у вітчизняній
політії двох «базових інституціональних принципів
американської політичної економії» – суспільного
контролю за системою державного управління та
принципу приватного підприємництва. Серед інших
методологічних проблем слід згадати складність
розрізнення місцевої влади та локального бізнес–
середовища як автономних політичних акторів та
суб’єктів взаємодії для вироблення владних рішень. На
думку С. Янішевського, на відміну від міських політій
США, вітчизняні органи місцевого самоврядування
часто–густо не є автономними щодо бізнес–середовища
суб’єктами, що ускладнює застосування цієї теорії для
вивчення локальної політики в Україні [29, с. 108–110].
Говорячи про український контекст «міських полі
тичних режимів», по кожному з цих критеріїв, молодий
політик та вчений С. Рибалка до наступних висновків:
1) українському політичному процесу також при
таманна значима роль міських політико–адміністратив
них еліт;
2) наявність сильних політичних партій;
3) значна політична мобілізованість бізнесу (що
відрізняє нас від європейської практики) [21, с. 108].
За Г. Вонсовичем, політичною участь настає тоді,
коли індивід або група втягуються у владні політичні
відносини, в процес прийняття рішень і управління, які
носять політичний характер [10]. Політична участь може
розглядатися як залучення членів певної соціально–
політичної спільноти до процесу політико–владних
відносин, вплив громадськості на перебіг існуючих
соціально–політичних процесів у суспільстві та на
формування владних політичних структур [18].
І. Вільчинська подає наступне узагальнене розуміння
політичної участі як інструментальне і регулярне
застосування акторами різних форм політичної діяль
ності, за допомогою яких вони намагаються вплинути
на процес ухвалення політичних рішень; система
усвідомлених цілеспрямованих дій, яка включає
різноманітні події – від вуличних виступів до воєн,
від індивідуальної участі у виборах до державного
регулювання конфліктів тощо [9, с. 97–99].
Узагальнення численних форм, типів та моделей
політичної участі надає змогу визначити, що участь
громадянина в політичному житті може втілюватися
у: голосуванні, як центральному і найбільш масовому
аспекті політичної участі в демократичних системах;
участі в обговоренні законопроектів і політичного
курсу країни; особистих контактах з політиками;
надсиланні листів в органи державної влади і місцевого
самоврядування; участі в масових діях (мітинги,
демонстрації, страйки, пікетування); участі в кампаніях
по збору підписів прибічників або супротивників певної
політичної лінії; участі в діяльності політичних партій,
профспілок, громадських організацій [18].
Серед різноманітних чинників, які впливають
на участь у політиці, найважливішою є політична
ефективність – відчуття громадянами можливості
впливати на політичний процес. Інакше знижується
рівень політичної участі і, як свідчать емпіричні
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дослідження, створюється сприятливий ґрунт для
посилення протестних настанов. Для стабільних
суспільств характерним є оптимістичне ставлення
пересічних членів до участі в політиці, тоді як у
нестабільному суспільстві поширюється крайній скепсис
щодо власної здатності «конвенціонально» впливати
на політичні рішення, що стосуються безпосередніх
інтересів населення. Такі настрої базуються на низькій
соціальній довірі населення до різних державних та
владних інститутів, як результат – соціальній напрузі
[23, с. 89].
Політична участь як залученість громадян у
політико–владні відносини, виступає критерієм виміру
ступеню керованості та демократичності сучасного
політичного режиму [18]. Так, в умовах демократичного
політичного режиму у взаємодії влади та громадян
вкрай важливим елементом стає довіра, демократія
обов’язково здійснює часткове включення мереж довіри
в публічну політику [15].
Публічна політика забезпечує відкритість та
прозорість дій влади та можливість громадян впливати
на процеси розробки і впровадження державних
рішень. Найважливішою умовою існування демократії
є публічність політики, тобто гласність і відкритість
будь–якої політичної дії базарна. В ширшому контексті,
під публічною політикою О. Чальцева пропонує
розуміти доцільну взаємодію публічних акторів (інсти
туалізованих та неінституалізованих, формальних і
неформальних), які за допомогою власних ресурсів,
функціональних механізмів, культурно–ціннісних і пра
вових норм, мають можливість виявляти, вирішувати,
аналізувати та контролювати загальнозначущі соціально–
політичні проблеми [28, с. 191–192].
Громадська участь є однією із форм функціонування
громадянського суспільства, побудованого на демокра
тичних засадах, яка спирається на реальну можли
вість та здатність громадян отримувати інформацію
щодо владного рішення, публічно та аргументовано
її обговорювати, формувати шляхом компромісів
консолідовану позицію та відстоювати її [15].
Самоврядування як участь громадян в управлінні,
зокрема, на локальному рівні, може успішно функціо
нувати лише в тому випадку, коли вже існують елементи
громадянського суспільства і самоорганізації богів
остріг. Процеси розвитку місцевого самоврядування
і громадянського суспільства взаємопов’язані. Існує
взаємозалежність
громадянського
суспільства
і
місцевого самоврядування. З одного боку, затребуваність
місцевого самоврядування пов’язана з рівнем розвитку
громадянського суспільства. З іншого – розвиток
системи місцевого самоврядування і буде означати
формування громадянського суспільства [24, с. 403].
Становище місцевого самоврядування в політичній
системі дозволяє характеризувати його як самостійну
(поряд з державною владою) форму публічної влади –
публічну владу територіальної громади [6]. Обов’яз
ковою умовою поглиблення тенденцій демократизації
суспільства та функціонування політичної системи
визначається місцеве самоврядування. Прогресивний
розвиток місцевого самоврядування, яке має дедалі
активніше укріплювати позиції щодо узгодження інте
ресів громад і державних інституцій, складає підвалини
повноцінного розвитку держави. Адже розвинуте
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місцеве самоврядування свідчить про демократичне
державне управління та забезпечення конституційного
принципу підконтрольності держави громадянам [24,
с. 402].
Місцева демократія визначається як соціально–
політична система, в рамках якої на рівні громад
відбувається взаємодія різних політико–владних суб’єк
тів – держави, регіональних владних інститутів, над
національних структур і місцевих соціально–політичних
акторів – інститутів місцевого самоврядування, грома
дянського суспільства, груп інтересів – з метою
вироблення спільних політичних рішень [17, с. 138].
Місцева демократія – це змістовний контекст політич
ного життя територіальної громади. Для аналізу
демократичного процесу на місцевому рівні, участь
у якому беруть усі учасники суспільно–політичного
життя, перш за все, інститути місцевого самоврядування
та неурядові організації. Місцевий демократичний
процес є важливим механізмом для створення сучасної
демократичної держави [25, с. 41].
В Україні наявні тенденції, на відміну від
розвинених європейських країн, щодо низького рівня
розвитку органів місцевого самоврядування, ігнорування
демократичних засад їх побудови та функціонування [12,
с. 133]. На відміну, наприклад, від сусідньої Польщі,
в Україна місцеве самоврядування ще перебуває під
жорстким контролем виконавчої влади, в якому члени
територіальних громад не відіграють важливої ролі в
муніципальному житті, нерідко простежується пряме й
опосередковане втручання виконавчої влади у діяльність
місцевого самоврядування в політичному, фінансовому й
адміністративному аспектах [13, с. 81].
Тільки активна громада спроможна поставити
владу в умови підзвітності, відповідальності та
підконтрольності. Постійний громадський контроль,
спрямований на запобіганню порушенню прав людини,
усунення
зловживань,
порушень
законодавства,
привернення уваги органів влади та громадськості
до існуючих проблем і стимулювання їх вирішення,
підвищення якості надання послуг органами місцевого
самоврядування, підвищення публічності та прозорості
органів місцевого самоврядування сприятиме підви
щенню якості та ефективності управління на місцевому
рівні. Адже через громадський контроль влада отримує
зворотний зв’язок від суспільства та може коригувати
свої дії, реагуючи на потреби та інтереси мешканців.
Влада, яка зацікавлена у підвищенні свого авторитету і
у громадській підтримці своїх дій, не зможе ігнорувати
результати громадського контролю [24].
Для прикладу, в Польщі найбільш дієві і резуль
тативні механізмами залучення громадян у політичний
процес на місцевому рівні, реалізуються під час участі
у виборах, референдумах, у діяльності неурядових
організацій та органів самоорганізації суспільства
Байрак [4].
Функціонування реального місцевого самовря
дування потребує залучення до вирішення поточних
питань місцевих та регіональних громад із їх безпо
середньою участю в діяльності самоврядних інституцій
та прийнятті рішень. Залучення третьої влади
(суспільного партнера) до вирішення поточних питань
самоврядування свідчить про наявність щонайменше
трьох ознак: безпосередня участь громади у вирішенні
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власних питань, допомога органам самоврядування
в пошуку ефективних рішень, новація у питаннях
управління [7].
На сьогоднішньому етапі державного будівництва
постає стратегічне завдання побудови місцевого
самоврядування як фундаментального та реального
інституту безпосередньої демократії, оскільки тільки
ефективна участь громадян на місцях сприятиме
розвитку і становленню сильної держави [1, с. 6].
В умовах розвитку демократичних інститутів та
децентралізації влади розширюються повноваження та
спроможність місцевого самоврядування. Активізація
діяльності територіальної громади збільшує відпові
дальність депутатського корпусу районних і місцевих
рад перед своїми виборцями. Місцеві ради взаємодіють
з державними виконавчими структурами (районними
та обласними адміністраціями), тим самим здійснюючи
політику на локальному рівні [26, с. 334].
За станом на кінець травня 2017 р. в Україні
утворено 413 об’єднаних територіальних громад
(ОТГ), що об’єднали 5 258 населених пунктів і в яких
відбулись перші вибори органів місцевого самовря
дування. Загалом, за результатами моніторингу Мін
регіону, на 14 липня 2017 р. на фінальних стадіях
формування перебувають ще 235 об’єднаних громад [2,
с. 464].
Децентралізація безпосередньо забезпечує збіль
шення повноважень у органів місцевого самовряду
вання за рахунок передачі повноважень від органів
державної влади. І такий процес є необхідним з
метою реформування місцевого самоврядування пере
осмислення його сутності в умовах трансформації
політичної системи України [12, с. 13]. Центральна
влада вказує, що процес формування спроможних
територіальних громад в Україні є доволі динамічним,
а вказує на те, що водночас існує низка невирішених
проблем як стратегічного, так і оперативного характеру,
що формують ризики для подальшої успішної реалізації
реформи [2, с. 469].
На підставі проведеного дослідження можна сфор
мулювати наступні висновки. Насамперед, не виникає
жодних застережень твердження про децентралізації
державної влади та підвищення ролі місцевого
самоврядування, за допомогою якого громадяни можуть
якнайповніше реалізувати свої громадянські права й
активізувати ініціативи. Саме тому в Україні специфіка
формування та прояви політичної участі на рівні
місцевого самоврядування зазнають докорінної правової,
соціально–економічної та суспільно–політичної транс
формації. Політична участь на локальному рівні
розглядається як залучення членів певної соціально–
політичної спільноти (міста, села, селища, об’єднаної
територіальної громади) до процесу політико–владних
відносин, вплив місцевої громади на перебіг соціально–
політичних процесів на її території та на формування
владних політичних структур місцевого самоврядування.
Участь громадськості є процесом, що відбувається в
межах громади і полягає в організації громадян та їх
цілей через діяльність недержавних організацій з метою
здійснення впливу на процес прийняття рішень. Окремо
варто наголосити на ролі інститутів громадянського
суспільства в процесі формування ефективної системи
місцевого самоврядування та інструментів реального
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політичного впливу активних місцевих мешканців на
формування об’єднаних територіальних громад. Серед
практичних рекомендацій щодо використання в процесі
докорінного оновлення місцевого самоврядування
конструктивної політичної участі на локальному
рівні варто назвати необхідність проведення широкої
просвітницько–роз’яснювальної
роботи
експертним
співтовариством для популяризації прикладів ефек
тивної політичної участі на локальному рівні та
застереження від маніпулювання різними проявами
місцевої активності як інструменту російської стратегії
та тактики гібридної війни через формування низки
фейкових «територіальних громад» та її «органів».
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Political Activities at the Local: theoretical and methodological
principles for determining the system of local self–government
in Ukraine and its functioning within reform processes
The purpose of this research paper is theoretical and applied analysis of the
phenomenon of political activities at the local level. The paper substantiates the
theoretical and methodological principles of the multipurpose analysis dealing with
specifics while the formation and manifestation of political activities at the level of local
self–government. Much attention is given to the essential theoretical characteristics
of political activities within the realities of urban political regimes. The research
work focuses on the analysis of the local citizens’ participation in the processes of
decentralisation. The role of civil society institutions in the process of forming an
effective local self–government system in Ukraine is emphasised. The paper contains
practical recommendations and tips for the use of constructive political activities
at the local level. The set aim and tasks of the research paper were realisedon the
basis and due to the implementation of a whole complex of philosophical, worldview,
general scientific and some special politological methods of scientific research.
Keywords: political participation, local level, Local Government.
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Ліва політика в Україні (1990–ті рр.):
економічні та позаекономічні фактори
З точки зору західної політичної традиції найбільш проблемною
частиною українського політикуму є його лівий фланг; на даний момент
практично атрофований. Аналізуючи історичні причини такого становища,
ми використовуємо теоретико–методологічний інструментарій школи
культурного матеріалізму. Соціально–економічний розвиток України в 1990–
і рр. полягав у спаді інфраструктурних показників та корінній структурній
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трансформації. Падіння частки нижчих соціальних страт у суспільному
додатковому продукті неминуче вело до зростання соціального невдоволення,
однією з форм якого стало голосування за ліву опозицію урядовому курсу.
На загальнонаціональних виборах 1994, 1998, 1999 рр. ліві політичні партії
продемонстрували високі результати і позитивну динаміку. Далі у статті
проаналізовано фактори, що обмежують зростання електоральної підтримки
й політичної сили лівих партій. Український кейс підтверджує теоретичні
припущення про зростання ролі структурних та інфраструктурних факторів
у житті індустріальних суспільств.
Ключові слова: культурний матеріалізм, політика України, економіка, ліві,
КПУ, СПУ, парламентські вибори, націоналізм.

Аналіз сучасної історії – це сфера наукового дослі
дження, у якій найкраще поєднуються дескриптивні та
прескриптивні функції політології. Нещодавнє минуле
політичне життя країни вже стало історією (у сенсі
більшої доступності джерел, повнішого розуміння
причинних зв’язків, витримання певного часового
інтервалу, необхідного для дослідження sine ira et
studio), але досі безпосередньо впливає на поточну
політику як частина життєвого досвіду здебільшого
одних і тих самих акторів, від представників вищого
політикуму до рядових виборців. Досліджуючи політику
останніх десятиріч, науковець робить це як емічний
спостерігач, не потребуючи додаткового вивчення
контексту (або ж з’ясування цієї інформації не становить
для нього великих труднощів) – цей відрізок історії
припадає на життя нашого і батьківського поколінь.
Водночас дослідження охоплює хронологічний інтервал
достатній для виявлення закономірностей у масштабі
броделівського moyenne durée. Нам здається, що
найлегше пізнати суспільство, вивчаючи його сучас
ність, але у темпоральній динаміці.
Якщо для вивчення давнього минулого перешкодами
стають нерозуміння контексту та нестача джерел,
то дослідженню сучасності заважають суб’єктивізм
та пануюча ідеологія. У постмайданній Україні
атмосфера «декомунізації» подекуди перекидається
з КПУ та радянських топонімів на сприйняття усіх
відтінків лівої ідеології та практики – від поміркованої
соціал–демократії до анархізму. Водночас загальним
місцем у вітчизняних політологів і політиків стало
твердження про суспільну необхідність і неминучість
появи нових сил на лівому фланзі – проукраїнських,
проєвропейських,
прогресивних.
Попри
окремі
низові ініціативи соціалістичного спрямування та
деякі політпроекти з лівим забарвленням цей фланг
політичного життя України залишається порожнім,
що виглядає вельми дивно з погляду європейської
політичної традиції та загалом політичного устрою
розвинених країн. Подібна відсутність лівої політики
у майбутньому здалася б чимось неймовірним у 1990–і
роки, коли ліві політичні сили майже прийшли до влади
в Україні. Пояснити таке глибоке падіння вітчизняної
лівиці – означатиме наблизитися до розуміння сучасної
політичної ситуації та шляхів успішного розвитку
українського політикуму, здатного на проведення
суспільних перетворень.
Тематика лівого флангу політичного життя
незалежної України знайшла своє відображення у
кількох непересічних наукових працях. Пік інтересу до
української лівиці припав на кінець 1990–х – початок
2000–х рр. З одного боку, так би мовити внутрішнього,
це був вияв інтересу до найпотужніших політичних
сил, опозиційних чинній владі, що мали, здавалося,
непогані перспективи для подальшого розвитку; з
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іншого, зовнішнього – однією з локальних варіацій
посткомуністичних студій, що мали забезпечити
для західних суспільств розуміння процесів, які
відбувалися у колишньому Другому світі. Найбільшим
іноземним спеціалістом є, безумовно, британський
політолог Е. Вілсон, який фокусував увагу на процесах
партійного будівництва, ідеологічної трансформації
та електоральної бази українських парламентських
лівих (тобто КПУ, СПУ, СелПУ, ПСПУ) [1; 2; 3].
Найбільш ґрунтовна праця була підготовлена колек
тивом українських дослідників у рамках діяльності
Національного інституту стратегічних досліджень –
йдеться про колективну монографію О. Гараня,
О. Майбороди, А. Ткачука, В. Хмелька «Українські
ліві: між ленінізмом і соціал–демократією» [4].
Усебічний аналіз найбільш лівих політсил України
поєднався з намаганням вписати їх у панівний
національно–державницький дискурс, а також надати
певні прогнози й рекомендації. Окремо хотілося би
виділити розробку В. Хмельком питання взаємозв’язків
між трансформаціями соціальної структури населення
України та його політичними вподобаннями [5]. Утім,
протягом 2000–х років інтерес до нашої проблематики
різко зменшується. Всередині України це було пов’язано
із поступовим відходом парламентських лівих на
другий план політичного життя України, тоді як на
Заході посткомуністичні студії втратили злободенність,
водночас потрапивши у глухий кут теоретичних
пошуків [6, c. 88–90]. Занепад «старих лівих» активі
зував діяльність так званих «нових лівих». Якщо у
політичному сенсі це не дало помітних результатів,
то принаймні породило цінні з наукової точки зору
спроби саморефлексії. Ми маємо на увазі дослідницький
доробок соціолога В. Іщенка, у якому діяльність
лівих політичних партій України проаналізовано дуже
критично, введено у широкий контекст політичної
боротьби, застосовно класовий підхід, і усе це підкріп
лено ретельним аналізом статистичних даних [7; 8].
Звісно, що студії на таку широку тему, як діяльність
політичних сил певного ідеологічного спрямування у
загальнонаціональному масштабі, зосереджували свою
увагу передусім на найбільш значущих для дослідника
аспектах. У випадку Е. Вілсона – це посткомуністична
трансформація до західних ліберально–демократичних
зразків, для Національного інституту стратегічних
досліджень – ставлення лівих партій до державної
незалежності та національного питання, співвідношення
з окремими етонаціональними групами населення,
для В. Іщенка – внутрішня динаміка розвитку партій
та їхня залученість до протестної активності. Наше
дослідження зосередиться на тому факторі, значення
якого для політики є загальновизнаним, але зазвичай
зовсім виноситься «за дужки» політологічного
аналізу – економіці. Ми намагатимемося проаналізувати
економічне підґрунтя лівої політики в Україні у
1990–і роки, тобто за доби її найбільшого розквіту
та максимальних (принаймні зовнішніх) успіхів. У
своєму аналізі ми застосовуємо підхід культурного
матеріалізму, розроблений американським антропологом
Марвіном Гаррісом та його учнями [9; 10]. Це не
означає схильності до економізму чи то економічного
редукціонізму: іншим нашим завданням буде виявити
межі впливів економічних факторів на політичні
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

процеси, за якими у силу вступають фактори структурні
та ідеологічні.
У 1990–х рр. «невидима рука ринку» спрямувала
незалежну республіку в зовсім протилежний від очі
кувань прихильників Перебудови бік. Глибока еконо
мічна криза була наслідком синергетичної взаємодії
кількох факторів:
1) негативні тенденції пізньорадянської економіки –
зокрема, зношення основних фондів, технологічна
відсталість, низька частка інноваційного виробництва,
падіння продуктивності праці;
2) особливості транзитного періоду – командно–
адміністративну модель управління економікою було
ліквідовано, коли ще не існувало інституційної бази для
ринкових відносин;
3) руйнація міжреспубліканських виробничих
ланцюжків – економіка СРСР була єдиним «організ
мом», ефективного механізму підтримання економічних
зв’язків у рамках СНД (такого собі пострадянського
ЄЕС) створено не було;
4) включення України до світового ринку на умовах,
які висунув «Перший світ» – як сировинної периферії,
у тому числі: небажання розвинених країн інвестувати
в економіку України, підтримувати її модернізацію;
довготривале ставлення до України як до сфери
інтересів регіональної субімперіалістичної сили –
Російської Федерації;
5) становлення класового суспільства з притаманним
для буржуазії первісним накопиченням капіталу;
логіка ж цього процесу на перших, принаймні, етапах
передбачає конфліктний переділ власності та нехтування
суспільними інтересами.
Що відбувалося в площині інфраструктури?
Економіка України переживала потужну депресію.
Значно скоротилося виробництво товарів і послуг, що
знайшло своє відображення в падінні ВВП на 55%
протягом 1991–1999 рр. [11] Для порівняння у роки
«Великої депресії», яка вразила США в 1929–1933 рр.,
падіння ВВП було вдвічі меншим [12]. Особливо
критичною була ситуація в індустрії – промислове
виробництво скоротилося за цей період на 48% [13].
Деякі високотехнологічні галузі, що виробляли товар з
високою доданою вартістю, практично розвалилися –
мікроелектроніка, верстатобудування, приладобудування.
Таким чином структура промисловості змінилася у
бік збільшення частки виробництва напівфабрикатів
(сталь, хімікати, продукти харчування). Так, частка
машинобудування та металообробки впала з 31,3% до
13,4%, а чорної металургії – зросла з 11,2% до 27,%
Сільське господарство переживало дещо менший,
але також значний спад (–44%) [14]. Якщо в 1991 р.
кількість зайнятих в промисловості перевищувала кіль
кість зайнятих у сільському господарству в 1,6 рази,
то в 1997 р. ці показники зрівнялися, а станом на
2001 р. у сільському господарстві працювало в
1,3 рази більше осіб, ніж у промисловості. Цілком
можна було говорити про перехід від індустріальної
економіки до індустріально–аграрної, а зростання
поруч із промисловістю й товарним аграрним сектором
натурального господарства (городи, дачі, присадибні
ділянки) вказувало на ще глибший регрес. Відносне
зростання спостерігалося тільки в секторі послуг [5,
c. 2]. Суттєві структурні зміни відбулися і в сфері
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зовнішньої торгівлі. Протягом 1995–2000 рр. частка
країн СНД зменшилася як в українському експорті
(з 52,7% до 33,3%), так само в імпорті (з 64,5% до
33,7%) [14].
Якщо говорити про структуру суспільства,
то найбільш суттєвою зміною було формування
суспільних класів. Класова природа СРСР залишається
серед науковців дискусійним питанням далеким
від розв’язання. У будь–якому випадку правляча
еліта радянського суспільства, хоч і користувалася
низкою привілеїв економічного характеру, але лише
контролювала засоби виробництва, аж ніяк не володіла
ними [15, с. 62]. Протягом 1990–х рр. відбувався
розподіл суспільної власності, правовим вираженням
чого став інститут приватної власності (утім,
приватизація в Україні дещо пробуксовувала порівняно
з Росією, що призвело до появи тимчасової страти
напіввласників – керівників державних підприємств,
які незаконно привласнювали частину прибутку [5,
c. 7–8]). Цей процес породив новий правлячий клас –
буржуазію. До її складу масово увійшли представники
правлячих груп УРСР (партійна номенклатура, «червоні
директори») та в індивідуальному порядку представники
радянського «середнього класу» (інтелігенція, служ
бовці). Посади у державному апараті та організовані
злочинні угрупування ставали знаряддями накопи
чення капіталу не рідше, якщо не частіше, ніж під
приємницький хист і ринкова кон’юнктура. Переможці
у боротьбі за власність на засоби виробництва утворили
велику і середню буржуазію. Окремим класом можна
вважати дрібну буржуазію – ті групи населення, що
мають власність, отримують певні прибутки (з бізнесу,
професійної діяльності або корупційної ренти), але не
використовують найманої праці [16, с. 85].
Переважна більшість населення України праце
здатного віку залишилася найманими працівниками;
тільки якщо до 1991 року у ролі працедавця висту
пала виключно держава (що позиціонувала себе
«робітничо–селянською»), то протягом 1990–х рр. частка
підприємств державної власності постійно зменшува
лася, відповідно зростала частка приватних «покупців»
робочої сили. Відзначимо, що трудові відносини
продовжував регулювати Кодекс законів про працю
УРСР 1971 року (із поправками діє й досі), орієнтований
передусім на захист прав найманого робітника, а
не інтересів працедавця [17]. Але це де–юре, а як
змінилося становище пролетаріату (у широкому
розумінні цього терміну) де–факто? Про програш цього
класу в процесі структурних змін 1990–х років свідчить
той факт, що значно зменшилася частка суспільного
додаткового продукту, що її отримували наймані
робітники. Частка заробітної плати у ВВП знизилася
з 58,8% у 1990 р. до 45% на початку 2000–х рр. [18,
с. 25]. Реальна заробітна плата в 1999 р. становила
близько 30% від показників 1990 р. [19]. Заборгованість
з зарплати у 1999 р. сягнула 7,2 млрд. грн. [20].
Доходи найманих працівників «з’їдала» девальвація
купоно–карбованців, а згодом – гривні [21], тоді
як представники вищих класів мали можливість
користуватися «умовними одиницями». Падіння реаль
них заробітних плат випереджало темпи падіння
ВВП (а тим більше зниження продуктивності праці,
що становило за досліджуваний період усього 23%)
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[19] – це свідчило про те, що причиною погіршення
матеріальних умов життя більшості українців був
не самий лише економічний спад, а і перерозподіл
суспільного багатства на користь новонародженої
буржуазії. Деградація виробництва неминуче вела
до ліквідації робочих місць та зростання безробіття,
що створювало «резервну армію праці» (наприкінці
1999 р. – 12,4%) – класичний інструмент тиску з боку
працедавців на найманих працівників у капіталістичних
країнах [22].
Як і в попередні історичні епохи, вельми
суперечливим було класове положення селянства;
воно так і не дійшло до повного розшарування на
буржуазію і пролетаріат. Селянське домогосподарство
часто поєднувало в собі доходи від праці за наймом,
дрібного бізнесу, ренту (пай) та елементи натурального
господарства. Сільська місцевість стала зоною
найбільшого скорочення доступу до благ соціальної
держави [15, с. 101]. 1990–і рр. були часом занепаду
харчової промисловості. Її частка у промисловому
виробництві знизилася з 18,7% до 16,8% [14]. Ця галузь
частково відвоює у імпортних конкурентів місце на
вітчизняному ринку та закріпиться на іноземних вже в
наступному десятиріччі.
Як ми продемонстрували вище, практично усі
економічні показники протягом 1990–х рр. погір
шилися. Разом із кардинальною структурною пере
будовою суспільства це призвело до падіння рівня
життя більшості громадян України. «Старі ліві» за
визначенням висували на перший план економічні
питання та закликали до встановлення соціальної
справедливості й підвищення добробуту пересічних
громадян. До того ж «старі ліві» виступали в ролі єдиної
на той час принципової й структурної опозиції владі,
а також підкреслювали в тій чи іншій мірі свій зв’язок
із радянським режимом, що за всіх своїх недоліків
залишив у історії успішні приклади економічної
модернізації України [2, c. 23].
Діюча влада не наполягала на провині «поперед
ників» у економічних провалах сьогодення, надто
свіжим у пам’яті електорату був той факт, що за
великим рахунком влада сама собі була попередником.
Падіння ВВП розпочалося ще до розпаду СРСР, але
протягом 1992–1998 рр. його темпи були в кілька разів
вищими, ніж за радянської влади.
Таблиця 1
Падіння ВВП України у 1988–1999 рр.
Роки

Середнє річне зростання ВВП, %

1988 – 1991

–2,05

1992 – 1993

–11,95

1994 – 1997

–12,2

1998 – 1999

–1,05

У європейських країнах зазвичай набагато менші
економічні коливання (скажімо, спад темпів зростання
економіки) зазвичай призводять до політичних змін,
приходу опозиційних сил до влади. Звісно, не тільки
ліві політичні сили можуть уособлювати альтернативну
програму економічного розвитку. Та в 1990–і рр.
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націонал–демократичний табір цілковито підтримував
економічний курс уряду та відігравав роль його
молодших, критичних партнерів у Верховні Раді [23].
Отже, в умовах тогочасного політичного життя України
невдоволення економічною ситуацією мало радше
знаходити вираження в підтримці лівих політичних сил.
Масове невдоволення соціально–економічними нас
лідками ринкових перетворень привело ліві партії до
влади в більшості краї колишнього соціалістичного
табору: 1993 – уряд Вальдемара Павляка в Польщі,
1994 – Дьюли Хорна в Угорщині, 1995 – Жана Віденова
в Болгарії, 1998 – Мілоша Земана в Чехії [2, c. 23].
Східноєвропейські ліві так і не змогли вибудувати
та втілити в життя альтернативну неоліберальній
соціально–економічну політику, але принаймні ліві
партії побували «у керма» та вписалися в посткому
ністичну політичну модель [2, c. 23]. Водночас ліві
не змогли прийти до влади в жодній з країн СНД, де
економічна ситуація була однозначно гіршою.
Таблиця 2
Зростання ВВП (у постійних цінах 2010 р.)
протягом 1991–1999 рр., %
Польща

48

Угорщина

11,9

Болгарія

–6

Чехія

0,8

Російська Федерація

–35,5

Україна

–55,3

Утім,
така
перспектива
виглядала
цілком
реалістичною в Україні 1990–х рр. Ліві партії стали
лідерами за кількістю проведених у 1994 р. депутатів
у в одномандатних округах. Вибори президента того
ж року не беремо до уваги, адже у них не брав участі
кандидат від найбільшої лівої політсили – КПУ. Після
парламентських виборів 1998 р., які проходили за
змішаною системою, ліві збільшили свою присутність
у Верховній Раді України. Кандидати від КПУ, СПУ,
ПСПУ сумарно отримали на 8% голосів більше, ніж
Леонід Кучма, у першому турі президентських виборів
31 жовтня 1999 р. [2, c. 21].
Таблиця 3
Результати лівих
на загальнонаціональних виборах

1994

1998
(партійні
списки)

1998
(мажоритарні
округи)

1999
(І тур президентських
виборів)

КПУ

23,5%

24,7%

16,4%

22,2%

СПУ

3,5%

СелПУ

4,4%

8,6%

2,2%

ПСПУ

–

4%

0,9%

11%

Усього

31,4%

37,3%

19,5%

44,5%

11,3%
–
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Отже, в умовах економічної депресії 1990–х рр.
українські ліві партії стабільно нарощували електо
ральний успіх, однак не могли набрати «критичної
ваги» голосів виборців, що дозволила б їм мати
більшість у парламенті або отримати президентський
пост, хоча подібні політичні досягнення виявилися
цілком під силу центральноєвропейським лівим (навіть
у найбільш успішній в економічному відношенні
Польщі).
Які фактори не дозволили економічній фрустрації
мільйонів українців перерости в урядування лівих
критиків економічного курсу діючої влади? Ці фактори
слід шукати поза межами суто інфраструктурних
кількісних змін. У рамках цієї статті ми можемо лише
окреслити їх у найзагальніших рисах.
По–перше, варто звернути увагу на виборчу
систему. На виборах до Верховної Ради у 1994 р.
використовували мажоритарну систему, а у 1998 р. –
змішану, мажоритарно–пропорційну. Формат парла
ментських виборів регулювався Законами України
«Про вибори народних депутатів України» відповідно
від 18 листопада 1993 р. та 24 вересня 1997 р.
Навколо останнього з них точилися серйозні супе
речки, що були виявом політичної боротьби: закон
багато разів повертався президентом до Верховної
Ради на доопрацювання, а частину його положень
Конституційний суд визнав не відповідними Консти
туції України [24, c. 321–323]. Наприкінці 1990–
х рр. ліві політичні сили ратували за перехід до
пропорційної системи виборів, тоді як владні кола
захищали мажоритарну складову змішаної системи.
«Мажоритарка» оголошувалася зразковою виборчою
системою, притаманною країнам «старої демократії».
Останнє було правдою, але власне в Україні мажо
ритарна система залишилася з радянської доби. Її
трансформації перегукувалися з трансформаціями
національної правлячої еліти, але дивним чином в
її основі зберігся принцип «виборів без вибору».
Результати парламентських виборів у 1998 р. за
мажоритарними округами та партійними списками
разюче відрізнялися між собою (див. таб.3). Характерно,
що в переважній більшості країн екс–соцтабору була
запроваджена пропорційна виборча система.
Ще більше значення для політичного життя країни
мав інший фактор – націоналізм (вірніше, націоналізми).
Розпад СРСР спричинив і крах радянської ідентичності,
які містила елементи класової свідомості, державного
патріотизму і супранаціоналізму. Перехід до нових
колективних ідентичностей в умовах економічної
катастрофи, соціальних трансформацій та актуалізації
історичних конфліктів був непростим скрізь у СНД.
Наприклад, у сусідній Молдові подібні процеси
призвели до війни у Придністров’ї (1992 р.). В Україні
титульна нація насправді буда досить гетерогенним
утворенням, у якому можна було виділити кілька
субетнічних елементів. Двома полюсами цього
континууму були галицькі «свідомі українці» та
«радянський народ» Донбасу, які поєднували зі своєю
самоідентифікацію певну ідеологію та підтримку
політичних сил. Перші стали вірним електоратом
Народного руху, тоді як останні – КПУ.
Етнонаціональні явища є складним феноменом. Так,
суто етнічне, визначене насамперед родинним похо
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дженням, можна віднести до царини інфраструктури;
мовні аспекти національних процесів тісно пов’язані
зі структурними змінами (урбанізація, освіта); тоді
як національна свідомість, безумовно, належить до
царини надструктури. Економічна фрустрація часто
знаходить своє вираження у зростанні націоналістичних
сентиментів, упереджень і вподобань; до цього
додалися такі фактори як реальні та уявні перешкоди
для підтримання економічних і особистих (зокрема,
родинних зв’язків) із республіками колишнього
СРСР, насамперед із РФ, та зміни у мовнокультурній
політиці держави. Це створювало багатомільйонний
«прорадянський» електорат. На його ниві вирішила
зосередитися КПУ [2, c. 35]. Але на той час комуністи
зовсім ще не нагадували регіональну партію. На
парламентських виборах 1998 р. компартія отримала
перше місце за партійними списками в 15 областях та
АР Крим. Але їхні електоральні успіхи були набагато
нижчими за загальнонаціональний рівень у деяких
західноукраїнських областях. СПУ та СелПУ також
мали регіональну базу (відповідно Центральна й
Південна Україна) з певними субетнічними конотаціями,
але набагато менше артикулювали національні питання
[2, c. 50]. Натомість ПСПУ, будучи «молодшою
дитиною» в українському лівому таборі, стала набирати
політичні бали, педалюючи національні, мовні, історичні
та релігійні теми [7, c. 95, 98–99].
Висновок. У 1990–х рр. стрімкий економічний
спад і регресивні структурні зміни у народному
господарстві викликали масове невдоволення урядовою
політикою ринкових перетворень. Ліві політичні
партії, утворені у 1991–1996 рр. – СПУ, СелПУ,
КПУ, ПСПУ – тією чи іншою мірою експліцитно
формулювали антикапіталістичну програму. Існують
серйозні підстави сумніватися у можливості реалі
зувати подібну програму, «повернути назад» процес
утворення класового суспільства, не маючи для цього
ані оригінальних ідей, ані дієвих засобів. На це,
зокрема, вказує досвід країн екс–соцтабору. Проте до
кінця 1990–х рр. електоральні успіхи «старих лівих»
невпинно зростали. Усе ж таки узяти політичну владу
(якщо не враховувати обіймання лівими політиками
посади голови Верховної Ради України у 1994–2000)
їм не вдалося. Український кейс доводить слушність
модифікованої культурно–матеріалістичної схеми: у
індустріальних соціумах інфраструктура залишається
базою суспільного розвитку, але структурні зміни
відіграють самостійну роль, а надструктура (культура
та ідеологія) користується певної автономією та
здійснює на матеріальні фактори «зворотній вплив». У
незалежній Україні до числа чинників, що визначали
електоральні вподобання виборців, увійшли, крім
соціального становища, національна ідентичність. Для
лівих це була «палка з двома кінцями»: скажімо, КПУ
набирала голоси на Донбасі, але недораховувалася
на Галичині. Обмежити конвертацію суспільної
фрустрації в політичні дивіденди лівих партій можна
було за допомогою певних механізмів представницької
демократії, що почасти перебували під контролем
правлячих кіл, бенефіціарів ринкових перетворень.
В українському випадку це мало вигляд підтримкою
виконавчою владою збереження мажоритарної системи
виборів до парламенту.

407

Випуск 125

Структурні зміни в устрої українського суспільства
та всередині окремих соціальних груп, безумовно, також
вплинули на українську політику та, зокрема, її лівий
фланг, але це питання потребує окремого дослідження.
Для кращого розуміння історичних і соціологічних
закономірностей та наближення до практичних вис
новків у царині політичної науки, динаміку лівої
політики 1990–х рр. слід співставляти з її розвитком у
2000–х – на початку 2010–х рр.
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Leftist politics in Ukraine (1990’s):
economic and non–economic factors
From the viewpoint of Western political tradition, the most problematic part of
Ukrainian politics is its left wing, which currently is practically obsolete. Analyzing
the historical causes of this situation, we use the theoretical and methodological tools
of the school of cultural materialism. Based on the peculiarities of this paradigm, we
follow the postulate that infrastructure, mode of production and reproduction, operates
as the primary variable in determining cultural development: it has influence on
structure, while structure exerts little influence upon infrastructure. Ukraine’s socio–
economic development in the 1990’s was characterized by a decline in infrastructure
indicators and radical structural transformation. The decline in the share of the public
supplementary product of the lower social strata has inevitably led to an increase
in social discontent, one form of which was the vote for left–wing opposition to the
government course. In the national elections of 1994, 1998, 1999, left political parties
have demonstrated impressive results and some positive dynamics. Next, we analyze
the factors that limit the growth of electoral support and the political power of the
left parties. In addition to social status, national identity was one of the aspects that
determined electoral preferences of voters in independent Ukraine. For the left, it
was a «finger cuffs» situation: for instance, CPU gained voices in Donbas region,
but its electoral support in Galicia was rather weak. Restriction of the conversion of
social frustration into political dividends of the left parties could be reached by certain
mechanisms of representative democracy, which were partly under the control of the
ruling circles, the beneficiaries of market transformations. Particularly in the case of
Ukraine, this was supposed to be the support of the executive power to maintain the
majority system of parliamentary elections. Ukrainian situation confirms theoretical
assumptions about the increasing role of both structural and infrastructural factors in
the life of industrial societies: infrastructure remains the basis of social development
in the industrial societies, but structural changes play an independent role, while
superstructure (culture and ideology) enjoys a certain autonomy and exerts a «reverse
effect» on material factors.
Keywords: cultural materialism, Ukraine’s politics, economy, left, CPU, SPU,
parliamentary elections, nationalism.
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Ідеї С. Петлюри в процесах становлення
української державності
В умовах політичних, військових протистоянь, загальної нестабільності
та дезорганізації суспільства надзвичайно актуальним є встановлення
загальних умов порозуміння між людьми, обґрунтування раціональних норм
людської поведінки. Мирне співжиття людей різних національностей в рамках
однієї держави – України – постає одним із головних гуманістичних і моральних
імперативів сьогодення.
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Завдяки зусиллям таких людей, як С. Петлюра, Україна відбулася
як держава, як самостійний політичний організм з усіма атрибутами
державності. Саме сильна, динамічна українська держава, яка має авторитет
у світі, захищає свої інтереси, дбає про своїх громадян – є головною умовою
подальшого розвитку української спільноти. Питання про роль держави, про
ставлення особистості до політичної влади, що діє в Україні, до її окремих
представників, надзвичайно гостро стоїть і сьогодні.
Ключові слова: антисемітизм, єврейські погроми, українська нація,
українська державність, український соціум, національна і культурна
єдність.

Історична пам’ять, притаманна українській спіль
ноті, знання про історичні події 1917–1920 років,
окреслення значущості ролі С. В. Петлюри в процесах
національного державотворення сприяють тому, що
сучасна українська людина усвідомлює свою націо
нальну ідентичність і прагне реалізувати її в різних
формах соціальної та політичної творчості. Крім того,
механізми історичної пам’яті виявляються досить
ефективними, коли йдеться про розвиток таких суспіль
них інституцій, які репрезентують головні ідентифіка
ційні моделі української нації.
Можна стверджувати, що сам С. Петлюра належав
до тієї когорти людей, які завдяки своїй різноманітній
діяльності – політичній, військовій, просвітницькій –
репрезентували
головну
ідентифікаційну
модель
сучасного українства, побудовану на утвердженні
національної самосвідомості і захисті національних
інтересів. Відомо, що ідентичність гарантує захищеність
української спільноти, убезпечує її від загроз, сприяє
подоланню відчуженості людини від держави.
Питання ідентичності – це, зрештою, і питання
національної безпеки, збереження засад національного
буття. Головна модель української ідентичності
формувалася і реалізовувалася в роки боротьби
української нації за незалежність, в непростий час
національно–визвольних змагань, передусім в роки
Української революції 1917–1921 років. Можна
стверджувати, що підтримка у 1991 р. ідеї утвердження
української
незалежності
стала
закономірним
результатом довгого і непростого руху української
спільноти до своєї власної національної держави,
яскравим свідченням необхідності усвідомлення потреби
в національній ідентифікації.
Розмірковуючи про комунікативні підходи до
аналізу сучасного суспільства, один з найвидатніших
представників сучасної комунікативної філософії
Ю. Габермас зауважує, що ефективним соціальний
(політичний) лад буде тоді, коли індивіди діють
з власними цілями та інтересами і в той же час
створюють стійкі форми суспільної інтеграції. Важлива
роль ним відводиться координації різних видів
діяльності та взаємозв’язку людей в рамках соціального
цілого. На його думку, саме комунікативна дія
зосереджує в собі можливість координації соціальних і
політичних планів, дій і, зрештою, суспільної інтеграції.
Особливо це повинно виявляти себе у тих окремих
життєвих формах і життєвих світах, котрі пов’язані
щоразу конкретними традиціями та царинами інтересів
[1, с. 28–30]. Повною мірою ці слова можна віднести і
до способів організації українського світу.
Історично перспективною є така модель влади,
відповідно до якої відбувається інтеграція зусиль
індивідів навколо спільної мети, а функціонування
різних інституцій спрямоване на забезпечення розвитку
держави, захисту інтересів своїх громадян.
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У різні періоди історичного розвитку, у будь–
яких ситуаціях і реаліях національного буття цент
ральною була і залишається ідея української держав
ності, провідником якої серед багатьох українських
достойників і політичних діячів, був також С. В. Пет
люра. Результатом і закономірним наслідком багато
літніх і трагічних національно–визвольних змагань,
безпосереднім учасником яких він був, стало постання
української держави.
Завдяки зусиллям таких людей, як С. Петлюра,
Україна відбулася як держава, як самостійний
політичний організм з усіма атрибутами державності.
Саме сильна, динамічна українська держава, яка має
авторитет у світі, захищає свої інтереси, дбає про своїх
громадян – є головною умовою подальшого розвитку
української спільноти. Слід обов’язково враховувати
те, що питання про роль держави, про ставлення
особистості до політичної влади, що діє в Україні,
до її окремих представників, надзвичайно гостро
стоїть сьогодні. На думку авторів колективної праці
«Український соціум», складність політичної ситуації,
яку переживає українське суспільство, передбачає
усім патріотичним силам визнати наявну державну
владу своєю, взяти на себе відповідальність за її стан,
відстоювати її інтереси і добре ім’я у світі як свої
власні, паралельно намагаючись проводити виховну
роботу з національного «освідомлення» і вносячи
відповідні до українських цілей корективи у її рішення
та дії [2, с. 326].
У контексті розглядуваних проблем, пов’язаних
з осмисленням великої спадщини С. В. Петлюри і
з’ясуванням її значення для розв’язання нагальних
проблем сучасного українського соціуму, необхідно
торкнутися ще однієї надзвичайно суттєвої проблеми.
Йдеться про необхідність досягнення консенсусу,
порозуміння між різними політичними і національними
силами при реалізації надважливих для українців і всіх,
хто живе в Україні, завдань, а також про свого роду
філософію відповідальності за здійснювані дії та вчинки.
В умовах політичних, військових протистоянь,
загальної нестабільності та дезорганізації суспільства
надзвичайно актуальним є встановлення загальних умов
порозуміння між людьми, обґрунтування раціональних
норм людської поведінки, визначення гуманістичних
вимірів буття в цілому. Власне, це має пряме
відношення до спроб визначення умов співіснування
людей, груп, спільнот, які мають різну історію, мову,
сповідують іншу релігію. Мирне співжиття людей
різних національностей в рамках однієї держави –
України – постає одним із головних гуманістичних і
моральних імперативів сьогодення.
Дотримання цього імперативу є особливо важливим,
коли згадати про непросту історію взаємин українців і
євреїв у роки революції, а також про так звану «ціну»
єврейського питання для українців і, зокрема, для
С. Петлюри. Не можна спростувати факти єврейських
погромів у 1918 р., хоча не так однозначною є
констатація ступеню вини самого С. Петлюри за них. У
свій час суд у Парижі виправдав вбивцю С. Петлюри, не
зваживши на аргументи його захисту. Проте єврейські
погроми – це дуже неоднозначний момент української
історії. Він потребує не тільки історичного, правового,
але й додаткового морально–філософського осмислення.
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Очевидним і значущим для демократичної українсь
кої спільноти є те, що історія єврейських погромів може
служити підтвердженням надзвичайно важливої тези:
засадничими принципами людського життя мусить
бути взаєморозуміння, згода, а не тваринна ненависть і
конфронтація.
Як відомо, час революції, іноземної інтервенції
в Україні, громадянської війни був одним з найкри
тичніших періодів в українській історії. Події, які
відбувалися в цей час, були прямо пов’язані з пере
могами й поразками українського уряду, з його
устремлінням створити нормальні умови для мирного,
незалежного існування молодої української держави.
Центральна Рада як вищий політичний орган країни
здійснювала демократичні прогресивні реформи, її
діяльність сприяла розвитку національної демократії
в Україні. Стосунки з національними меншинами
декларував II Універсал (проголошений 16 липня
1917 року), який встановлював автономію для українсь
кого народу і забезпечував рівність для національних
меншин, що проживали в Україні. Єврейська громада
схвально ставилася до всіх демократичних заходів,
здійснюваних українським урядом, розглядаючи свої
інтереси в контексті боротьби України за незалежність.
В III Універсалі, який проголошував створення
Української Народної Республіки, підкреслювалося, що
український народ, здобувши свою національну волю,
охоронятиме вільний національний розвиток народів, що
живуть в Україні. Українські євреї вітали і підтримали
Універсал, вбачаючи у ньому втілення свої політичних
прагнень. А сама ідея національно–культурної автономії
свідчила про високі моральні якості й політичну
далекоглядність українських політичних діячів.
Але беззаконність, мародерство, анархія в час
громадянської війни своїм наслідком мали войовничу
нетерпимість, що перетворилася в погроми. Демора
лізовані війська після падіння уряду Керенського
і захоплення влади більшовиками були причиною
безладдя, аморальності, грабунків. Саме вони й
несуть відповідальність за перші погроми в Україні
[3, с. 8]. Єврейські погроми – це, передусім, наслідок
великоімперської політики. Як свідчить В. Кедровський,
колишній головний інспектор війська УНР, перший
великий погром учинили на Поділлі вояки російського
корпусу в листопаді 1917 р.
С. Петлюра рішуче виступав проти погромів і
безпорядків. Проте ескалація насильства вплинула
на радикалізацію настроїв та на позиції українських
і єврейських таборів. При цьому аж ніяк не можна
відкидати симпатію євреїв до «единой и неделимой
России», з одного боку, і негативну реакцію на це
українців. Крім того, в час українсько–більшовицького
протистояння євреї були на боці ворогів української
державності, відчувалися традиційні симпатії єврейської
громади до великоруської культури й політики.
Погіршення політичної ситуації в Україні ще більше
віддалило українців від євреїв, і цей чинник зіграв
велику роль у трагічній історії обох народів. Євреї
не сприйняли ідею української незалежної держави,
не підтримали IV Універсал. Таким чином, політичні
симпатії та ідеали в українців та євреїв були різними.
До того ж більшовицька інтервенція січня 1918 р., а
потім гетьманство Скоропадського анулювали Закон про
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національно–персональну автономію для меншостей в
Україні.
Будучи прихильником політичної незалежності
та самостійності України, С. Петлюра намагався
втілити ідеали соціальної справедливості й рівності
виключно в рамках суверенної української республіки.
Разом з В. Винниченком він прийняв пропозиції
професора Гольдельмана для відновлення національно–
персональної автономії для національних меншин.
Сам С. Петлюра доброзичливо ставився до євреїв,
захищав їх, висловлював співчуття до них, через що
його називали «жидівським батьком». Він виступав
проти гноблення однієї нації іншою, прагнув налагодити
стосунки між українцями та євреями, досягти поро
зуміння. Однак зусилля Петлюри і Директорії в цілому
не увінчались успіхом через майже повну відсутність
євреїв у лавах борців за українську державу.
У 1919 р. Україною прокотилася хвиля насильства.
Незважаючи на свої прагнення встановити доброзичливі
стосунки між українцями та євреями, С. Петлюра
розумів, що його невелике військо не могло вести
боротьбу аж на три фронти і водночас підтримувати
порядок у країні. У зв’язку з цим він виступав за
формування єврейських загонів самооборони. Проте
єврейські ліві партії, особливо впливовий Бунд,
опиралися цим заходам, фактично кидаючи багато
єврейських громад напризволяще.
В цілому загальне погіршення соціально–політичних
умов, поразка й деморалізація українського війська
стали поштовхом, який призвів до агресивних дій щодо
єврейського населення. Як пише Т. Гунчак, «євреї стали
тим козлом відпущення, на якого вилились всі образи,
болі й кривди місцевих жителів» [3, с. 14]. Це й було
головною причиною єврейських погромів в Україні
під час революції та громадянської війни. Велику
роль зіграла й імперська, чорносотенна, шовіністична
політика Росії. Особливістю її, як відомо, був войов
ничий антисемітизм.
Таким чином, сукупність історичних, соціальних,
економічних та політичних чинників, підсилена
більшовицькою агітацією, спричиняла ворожнечу між
українцями та євреями, і в результаті, створювала ту
вибухову ситуацію, яка призвела до дуже трагічних
наслідків і погромів.
Політика Директорії щодо протидії єврейським
погромам не знаходила широкої підтримки серед
загалу – грабежі, ґвалтування, вбивства єврейського
населення не припинялися протягом усієї весни
1919 р., а заходи уряду щодо цього були неефектив
ними і Директорія не мала ніякої змоги опанувати
стихію.
Слід наголосити, що тоді, коли українсько–
більшовицький фронт стабілізувався, уряд під
керівництвом Б. Мартоса зміг проводити більш дієву
політику, в тому числі і по захисту євреїв від погромів.
При чому ініціатором і автором антипогромницьких
законів був саме С. Петлюра. Усвідомлюючи те, що у
його війську є чимало членів колишньої «чорної сотні»
та антисемітськи настроєних елементів, С. Петлюра
намагався реформувати українську армію і придушити
спалахи антисемітизму. У результаті чисельність пет
люрівського війська зменшилася, але воно стало ефек
тивнішим.
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Але, незважаючи на всі заходи, насильства не
вщухали. Петлюра продовжував закликати українців
до толерантності і переконувати їх у тому, що євреї
беруть участь у боротьбі за українську справу, намагався
спростувати поширені пропагандистські штампи, що
ніби всі євреї були ворогами української державності.
Все це в цілому відображало реальну політику та
заходи Директорії. Зусилля С. Петлюри та Директорії,
по–перше, приносили конкретні результати, а по–
друге, вони схвально сприймалися як євреями, так і
представниками інших національностей.
Як наслідок, поліпшення і стабілізація політичного
становища в країні привело до порозуміння між євреями
та українцями. Починаючи з літа 1919 року чимало
делегацій, що представляли різні єврейські громади
та політичні партії, зустрічалися з С. Петлюрою і
висловлювали свою підтримку українських націо
нальних змагань. Гірка іронія полягає в тому, що саме
тоді, коли єврейські делегації вихваляли Петлюру
за його конструктивну працю, за кордоном його
зображували лютим антисемітом, на руках якого
запеклася єврейська кров. І все це було невипадково.
Вороги української держави сподівалися дискредитувати
українців, спаплюжити ім’я людини, яка уособлювала
політичні ідеали нації. Натомість С. Петлюра
продовжував цікавитися долею українського єврейства
навіть після того як більшовицькі війська змусили
відступити його до Польщі. Він закликав українців
не вдаватися до будь–яких антисемітських дій. А
сподіваючись на антибільшовицьке народне повстання
і вживаючи всіх заходів для убезпечення єврейського
населення від погромів, С.Петлюра відправив своїх
представників – Романа Смаль–Стоцького і Максима
Славинського – на XII сіоністський конгрес з
пропозицією створення загонів єврейської жандармерії,
які б фінансувалися українською державою. Однак ці
наміри йому не вдалося здійснити.
Таким чином, посилаючись на відомі історичні
документи і свідчення, можна відкинути звинува
чення С. Петлюри як очільника української держави
в антисемітизмі. Вони є необґрунтованими, а то
й повністю абсурдними. Для реконструкції виявів
українського життя в час національно–визвольних
змагань потрібна критична та збалансована його
оцінка, без безпідставних та однобічних узагальнень
дій та вчинків видатних представників Української
революції.
Разом з тим сучасна українська спільнота мусить
зробити належні висновки із своєї трагічної історії,
сформулювати для себе перспективу цивілізованого
поступу і співпраці з усіма народами, які живуть у
сучасній Україні. Звісно, необґрунтованим буде шукати
єдину, загальноприйняту модель людського співжиття
й робити загальнообов’язковими рекомендації щодо
утвердження певних норм і принципів людських
взаємин. Проте очевидним є те, що як окрема людина,
так і спільнота в цілому мусить усвідомлювати відпо
відальність за свою діяльність, вчинки і розв’язання
різних проблем. По суті, визначальною для сучасної
української людини повинна бути етика відповідаль
ності, побудована на засадах порозуміння, узгодження
вихідних моральних норм і принципів. Це стосується
повною мірою і взаємин національних.
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Історичний досвід взаємин українців та євреїв у
час національно–визвольних змагань 1917–1921 років
і становлення української держави є показовим і
повчальним щодо усвідомлення потреби формування
атмосфери політичної, духовної і релігійної толерант
ності, яка була необхідна для кожної людини, незалежно
від її національності, мови, конфесійної приналежності.
Саме толерантність породжувала і буде породжувати
такий своєрідний феномен, як «привабливість» життя
в Україні. Найбільш оптимальною формою соціального
життя мусить бути співробітництво і діалог, а не
конфронтація і нетерпимість. Мирне полагодження
конфліктів і непорозумінь, толерантне ставлення до
іншого – це норма цивілізованого розвитку українського
соціуму.
Українська спільнота мусить не лише усвідом
лювати, а й реагувати на всі непрості виклики, які
стоять перед нею. Надзвичайної ваги для неї є висновок
про те, що становлення національної ідентичності, яке
органічним чином пов’язане з розвитком української
державності, має супроводжуватися усвідомленням
значущості цінності єднання українства.
Національна і культурна єдність – це сила, що здатна
об’єднати всіх представників української спільноти
у єдине ціле, мотивувати їх на досягнення соціально
значимих цілей, сприяти культурному, інтелектуальному
й економічному розквітові нації. Важливою переду
мовою досягнення українським суспільством націо
нальної єдності у різні періоди історичного розвитку
було також утвердження духовної спільності народу.
Формування її завжди було потужним засобом консо
лідації, утвердження історично перспективних форм
людського життя та громадянської солідарності.
Відомо, що однією з головних причин поразки
української держави у 1917–1921 роках стали відсут
ність єдності всередині українських політичних сил,
суперечності і непорозуміння між ними навіть перед
загрозою втрати національної незалежності, різного
роду ідеологічні розбіжності, особистісні конфлікти.
В цілому все це привело до дезорганізації влади, хаосу
і нестабільності в державному управлінні, до поразок
перед сильними зовнішніми ворогами.
Не підлягає сумніву те, що нові можливості розвитку
українства можливі лише в тому разі, якщо українське
суспільство вибудує справді нову систему національних
координат.
Сьогодні в Україні йде важкий і досить супереч
ливий процес перетворення населення колишньої
радянської республіки у самоврядну українську націю.
В ході цього перетворення точаться запеклі дискусії
про культурні, ідейні, психологічні домінанти, які
визначатимуть обличчя цієї нової нації. Водночас
визначаються і її справжні лідери, і панівні норми
людського та національного співжиття. Від того,
наскільки згуртованими, динамічними й цілеспря
мованими будуть ті суспільні сили, які відстоюють
модель «української України», залежить успіх або
остаточне фіаско української справи. Уроки української
історії 1917–1921 років, досвід боротьби за українську
незалежність і українську державу таких людей,
як С. Петлюра, є досить показовими як для вибору
Україною своєї історичної перспективи, та і засобів її
реалізації.
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Варто наголосити на тому, що брак об’єднаності
й координації зусиль – це одна з найбільш очевидних
проблем і перешкод у розвитку української нації,
української держави протягом багатьох століть.
Сучасне життя вимагає великої концентрації зусиль
і сил для подальшої ефективної діяльності в напрямку
здійснення своєї національної справи.
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The ideas of S. Petliura in the processes the formation
of Ukrainian statehood
In conditions of political, military confrontation, general instability and
disorganization of society, it is extremely important to establish general conditions
of understanding between people, justification of rational norms of human behavior.
Peaceful coexistence of people of different nationalities within a single state –
Ukraine – is one of the main humanistic and moral imperatives of the present.
Due to efforts of such people, as S. Petlyura, Ukraine took a place as the state,
as independent political organism with all of attributes of the state system. Exactly
the strong, dynamic Ukrainian state which has authority in the world protects the
interests, cares of the citizens – is the main condition of subsequent development
of the Ukrainian association. Question about the role of the state, about attitude
of personality toward political power which operates in Ukraine, to its separate
representatives, extraordinarily sharply stands today.
Keywords: anti–semitism, Jewish pogroms, Ukrainian nation, Ukrainian state
system, Ukrainian social life, national and cultural unity.
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Особливості виборчої кампанії
Івана Геля до Верховної Ради УРСР
та місцевих органів влади (1990 р.)
Проаналізовано особливості виборчої кампанії відомого українського
громадсько–політичного діяча, дисидента, політв’язня, публіциста Івана Геля
до Верховної Ради УРСР та Львівської обласної ради першого демократичного
скликання у 1990 р. Охарактеризовано участь І. Геля у передвиборчих мітингах,
реакцію спецслужб УРСР на критику дисидентом політичного устрою СРСР,
репресій над відомими опозиційними до влади громадсько–політичними діячами,
переслідуванням духовенства та віруючих. Доведено, що передвиборча програма
І. Геля передбачала створення умов для формування багатопартійної системи
в УРСР, легалізації діяльності всіх громадських організацій і самодіяльних т.зв.
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«неформальних» об’єднань, відновлення національної системи освіти, науки і
культури, виходу з підпілля Української греко–католицької церкви, що в кінцевій
меті мало сприяти формуванню громадянського суспільства і, зрештою,
відновлення суверенітету Українською державою.
Ключові слова: І. Гель, вибори, УРСР, репресії, Львівська обласна рада,
Верховна Рада УРСР, Народний Рух України.

Іван Гель – відомий український дисидент, гро
мадсько–політичний діяч, публіцист. На період горба
човської перебудови припадає пік його громадсько–
політичної активності. У цей період він – редактор
«Українського вісника», член Української гельсінської
групи (УГГ), згодом – Української гельсінської спілки
(УГС), Української ініціативної групи за звільнення
в’язнів сумління, «Меморіалу», співзасновник Народ
ного Руху України за перебудову (НРУ). Після виборів
1990 р. до Верховної Ради УРСР та місцевих органів
влади розпочинається новий етап в його біографії,
пов’язаний із державотворчою працею у Львівській
обласній раді першого демократичного скликання.
Громадсько–політичні діяльність І. Геля у період
перебудови, його участь у виборчій кампанії 1990 р.
до Верховної Ради УРСР та місцевих органів влади –
одна із маловідомих сторінок української історіографії.
Незважаючи на появу низки узагальнюючих праць в
останні роки з досліджуваної проблеми, його політична
біографія, на жаль, ще невідома широкому загалу, що
актуалізує окреслену розвідку. Її основну становлять
архівні документи Центрального державного архіву
громадських об’єднань України (ЦДАГО України),
Державного архіву Львівської області (ДАЛО), спогади
та інтерв’ю І. Геля, а також матеріали тогочасної преси.
Мета статті – охарактеризувати особливості виборчої
кампанії 1990 р. до Верховної Ради УРСР та місцевих
органів влади крізь призму постаті І. Геля.
Із серпня 1989 р. І. Гель долучився до у виборчої
кампанії до Верховної ради УРСР та місцевих органів
влади. Такі думки виникають після ознайомлення з
таємним документом УКДБ у Львівській області «Про
плани і задуми лідерів УГС» від 1 вересня 1989 р.
«Вибравши тактику захоплення влади мирним шляхом
через демократичні вибори, – читаємо у документі,
адресованому львівському обкому КПУ, – УГС мають
намір висунути своїми кандидатами у депутати у
Львівському виборчому окрузі відомих націоналістів
Хмару С., братів Горинів, Калинець Ір., Геля І., а також
активістів союзу Деркача І., Вітовича О., Кардаша А.,
Яворського В. та ін.» [3, с. 531].
УКДБ у Львівській області переконував місцевий
Обком КПУ у необхідності:
– розгорнути контрпропагандистську кампанію через
партійні комітети;
– активізувати процес висунення можливих канди
датур в установах міста й області;
– вести роз’яснювальну роботу через партійні,
комсомольські комітети, спрямовану на зрив спроб
УГС балотувати кандидатів через трудові колективи [3,
c. 531].
5–6 серпня 1989 р. офіційні ЗМІ анонсували
законопроекти, які підготувала Президія Верховної Ради
УРСР («Про вибори народних депутатів Української
РСР» [9, c. 2], «Про вибори народних депутатів
місцевих Рад народних депутатів Української РСР» [9,
c. 2], «Про зміни і доповнення Конституції (Основного
Закону) Української РСР» [10, c. 1]). Їх поява, зважаючи
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на антидемократичні норми, викликала шквал критики
у представників опозиції. Як результат – 1 вересня
1989 р. народні депутати СРСР оприлюднили відмінний
від провладного проект Закону Української РСР «Про
вибори органів народовладдя в Українській РСР».
Новий провладний виборчий закон активно обгово
рювався на мітингах у Львові та області. Незмінним
учасником санкціонованих та несанкціонованих владою
заходів був І. Гель. Восени передвиборчу кампанію
започаткував мітинг 2 вересня 1989 р. у Львові,
який зібрав, за даними УКДБ у Львівській області,
бл. 6 тис. осіб. «Виступи відомих лідерів УГС, УКЦ,
«Союзу незалежної української молоді» відзначалися
екстремізмом», – із обуренням доповідали комітетники
[3, c. 535]. Зазначено, що І. Гель оголосив про
заплановані на 3 і 4 вересня панахиди, а на 17 вересня –
100–тисячну маніфестацію до Собору Святого Юра.
Промовець «вимагав «ліквідації партійних органів;
заявив, що КПРС, якщо захоче, повинна існувати як
неформальна організація», – резюмували працівники
спецслужб [3, c. 535]. Учасники мітингу у резолюції
пропонували:
– схвалити публікацію і всенародне обговорення
альтернативних законів про вибори;
– вимагати прямих виборів керівних органів;
– ліквідувати висунення кандидатів від громадських
організацій;
– відстоювати національну символіку; забезпечити
пряму трансляцію сесій Верховної Ради УРСР [3, c. 531].
Після проведення маніфестації 17 вересня 1989 р.
у Львові І. Гель, як уже зазначалося, зосередився
на релігійних акціях, ненадовго відійшовши від
передвиборчого протистояння з ЦК КПУ. Як виняток –
події 1 жовтня у столиці Галичини, під час яких
влада невиправдано застосувала «демократизатори»
щодо мирних мітингувальників. Тоді ж організаційно
оформлюється Демократичний блок – основний
суперник КПУ на Виборах до Верховної Ради УРСР.
Опозиція вимагала: 1) подолання диктатури державного
апарату; 2) усунення державного терору та репресій;
3) боротьби з економічним, духовним і моральним
занепадом; 4) забезпечення реального політичного й
економічного суверенітету України; 5) формування
багатопартійної системи; 6) реформування економіки
країни на засадах різноманітності форм власності;
7) створення належних умов для національного
відродження українського народу та національних
меншин, які проживали на території УРСР;
8) Легалізації УГКЦ і УАПЦ та ін. [11, арк. 1–12].
Політичні сили хотіли використати авторитет І. Геля
для піднесення власних рейтингів. Тому перед ним
постало декілька складних запитань:
1) Чи йти на вибори?
2) Якщо йти, то з якою політичною силою – Рух чи
УГС;
3) Якщо не йти, то як далі впливати на перебіг
демократичних процесів у регіоні?
Ситуація ускладнювалася тим, що «ззовні» прог
рами опозиційних до КПУ політичних сил практично
не відрізнялися. Для прикладу, Львівська крайова
організація НРУ за перебудову пропагувала гасла
«Утвердження республіканського суверенітету» (націо
нальна символіка, інститут громадянства, власна грошова
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одиниця, республіканські військові формування та ін.),
а УГС розпочала виборчу кампанію з гаслом «Ради –
без партапарату». У такій ситуації все вирішували
міжособистісні контакти. Відомий дисидент віддав
перевагу Руху [12, c. 176].
Львівська обласна організація НРУ за перебудову
йшла на вибори із гаслом: «Реальний суверенітет
України; гарантовані права людини; радикальне
оновлення суспільства». У разі обрання до Верховної
Ради Української РСР депутати від Руху мали
домагатися виконання таких завдань: ухвалити Закон
про суверенітет України як втілення природного права
народу на самовизначення; винести на всенародне
обговорення нову Конституцію України як суверенної
держави; разом з іншими суверенними державами
СРСР розробити новий Союзний договір, який повинен
відповідати новій Конституції України; перетворити
Збройні Сили СРСР, прикордонні, внутрішні та
залізничні війська у військові формування суверенних
держав СРСР згідно з новим Союзним договором;
ухвалити Закон про національну символіку українського
народу і порядок використання національної симво
ліки інших народів, які проживають на території
України; гарантувати Україні як суверенній державі
право встановлювати безпосередні дипломатичні
стосунки з іншими державами; привести Конституцію
Української РСР і чинне законодавство у відповідність
з міжнародно–правовими нормами і скасувати всі
підзаконні акти, що обмежують конституційні права
і свободи громадян; ухвалити Закон про реабілітацію
всіх громадян, які потерпіли за свої переконання у
період брежнєвсько–сусловської сваволі, і Закон про
реабілітацію всіх репресованих жителів західних
областей України, починаючи з 1939 року, і про пенсійне
забезпечення їх та їхніх родичів; створити умови для
легальної діяльності всіх громадських організацій і
самодіяльних об’єднань згідно з міжнародно–правовими
нормами; створити національну систему освіти,
науки і культури, визнати несумісними з державними
інтересами України загальносоюзні відомства в цих
галузях, існування АН СРСР і Вищої атестаційної
комісії при Раді Міністрів СРСР тощо [12, c. 178].
У грудні 1989 р. – січні 1990 р. виборча кампанія
набирала обертів. На черговому несанкціонованому
владою мітингу 2 грудня 1989 р. біля пам’ятника
І. Франкові у Львові, І. Гель розкритикував позицію
влади під час розслідування подій 1 жовтня, наголосив
на важливості виборів до Верхової Ради УРСР та
місцевих органів влади. У підсумкових резолюціях
поставлено такі вимоги: усунення з Конституції пункту
про керівну роль партії; перегляду закону про мітинги і
демонстрації; реабілітацію і повне поновлення в правах
Греко–католицької церкви, а також звільнення всіх
політв’язнів [5, c. 1].
І. Гель отримав значну підтримку виборців свого
округу. Зокрема у доповідній записці УКДБ у Львівській
області «Інформація про деякі події, що відбулися в
Львівській області 16, 17 грудня 1989 р.» повідомлено,
що ініціативна група Народного Руху України за
перебудову у с. Ямпіль Пустомитівського району
висунула кандидатом у народні депутати України І. Геля.
Наголошено, що православний священик відмовився від
цього приходу та «подав у відставку» [4, арк. 103].
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17 грудня 1989 р. у с. Раденичі Мостиського району
також відбулися збори жителів села, ініційовані НРУ
(80 осіб). Було обговорено програму Демократичного
блоку. Промовці критикували 6 статтю конституції
СРСР. Л. Сеник зачитав біографію І. Геля. Компартійні
аналітики зауважили, що місцевий осередок Народного
Руху «готується висунути його кандидатом в народні
депутати УРСР» [4, арк. 104].
Проте, поряд із підтримкою виборців, непооди
нокими були випадки цілковитого його несприйняття,
як громадсько–політичного діяча. Зокрема, після
передвиборчої наради Блоку демократичних організацій,
яка відбулася 30 січня 1990 р. в приміщенні Львівської
організації спілки письменників України (розгорнулася
дискусія щодо рішення Крайової ради Руху висувати
по одному кандидатові у виборчих округах), наступного
дня у рамках «передвиборчої кампанії», І. Гель та
о. М. Зеленюх прибули до с. Старав’я Мостиського
району Львівської області [6, c. 55].
Розділене за релігійною ознакою населення села
непривітно зустріло кандидата в народні депутати –
місцевий православний священик із групою «фанатиків–
православних» зупинили автомобіль І. Геля та завдали
численних тілесних ушкоджень його пасажирам, яких
«із синцями та в болоті підібрала попутна машина і
довезла до Мостиськ» – згадував згодом В. Іськів [6,
c. 55]. Мотиви дій православного священика пояснити
доволі легко – він побоювався, що І. Гель тиснутиме
на мешканців села і спробує ліквідувати місцеву
православну парафію.
Зрештою, релігійний фактор зіграв «злий жарт»
із І. Гелем – він не зумів перемогти у передвиборчій
боротьбі до Верховної Ради УРСР представника
демократичних сил – Т. Стецьківа. Припускаємо, що
виборців відштовхнула також надмірна радикальність
дисидента, а конфлікт із молодшим поколінням
остаточно «розставив усі крапки над «і». Натомість
беззаперечну перевагу український правозахисник
отримав на виборах до Львівської обласної ради.
У першому турі виборів до Львівської обласної
ради народних депутатів у Залізничному виборчому
окрузі №27 за І. Геля було подано 2168 голоси «за» та
2790 голосів «проти» [7, c. 3]. У другому турі виборів
до списку виборців було внесено 8033 особи. У
голосуванні взяли участь 4478 громадян із правом
голосу. «За» І. Геля проголосувало 2330 виборців
(«проти» – 1889), за його конкурента Т. Стецьківа –
1485 голосів «за» та 2734 – «проти». Отже, депутатом
Львівської обласної ради було обрано безпартійного
І. Геля [7, c. 3].
Вибори 4 та 18 березня 1990 року, як зазначав
І. Мельник, засвідчили волю населення всієї Галичини
та частини людності інших регіонів України до зміни
панівного ладу. «Під прапорами НРУ, ТУМу й інших
національних організацій до представницьких органів
усіх рівнів зайшли тисячі депутатів, які не бажали
залишатись «машиною для голосування» рішень
компартійного апарату. Незалежні від КПРС депутати у
Верховній Раді мали не більше третини всіх мандатів,
тому могли грати роль чисельної, але все ще не
визначальної опозиційної сили, зате у багатьох містах і
селах, а також у галицьких областях з’явилась реальна
можливість перейняти владу» [8].
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Напередодні перемоги національно–демократичних
сил на виборах у Львівській області одне з питань, яке
постало ще до оголошення результатів голосування:
«Хто очолить Львівську обласну раду?». Реальних
кандидатів було двоє: В. Чорновіл та І. Гель. Останній у
цей період входив до складу організаційного Комітету з
підготовки першої сесії Львівської обласної ради, члени
якого збиралися у приміщенні Товариства української
мови ім. Тараса Шевченка (м. Львів, вул. Друкарська, 6).
До нього також увійшли В. Іськів, Д.–Л. Футорський,
В. Чорновіл, Т. Пахолюк, І. Мельник, В. Парубій,
Б. Андрусів, М. Бойчишин, С. Вовканич, Т. Кліш,
Й. Лось, Н. Гнатів, Р. Лопушанський, С. Давимука
та ін. [8].
Оргкомітет висунув кандидатом на посаду голови
Львівської обласної ради В. Чорновола [6, c. 55]. «Не
відразу дійшли до згоди зі самим претендентом, бо
В. Чорновіл спершу мав намір повністю присвятити
себе роботі у Верховній Раді, – згадували згодом
учасники оргкомітету. – Лише за кілька днів ми
отримали від екс–дисидента остаточну згоду очолити
обласну раду» [8]. Рішення В. Чорновола посіяло
розбрат у середовища націонал–демократів.
І. Гель мав усі шанси обійняти цю посаду.
Рейтингове опитування депутатів («Кого вони хотіли
би бачити головою обласної ради?») показувало, що
В. Чорновіл набирав 86 голосів, натомість І. Гель – 82.
Значно поступалися їм Є. Гринів (53 голоси), В. Іськів
(51), М. Швайка (42), Д. Футорський (41), С. Давимука
(39), С. Хмара (37), Т. Пахолюк (35) [8]. Ситуація
навколо обрання голови Львівської обласної ради
ставала непередбачуваною.
Однак І. Гель прийняв «соломонове рішення» –
він не пішов на вибори голови Львівської обласної
ради. Дисидент згодом зазначав, що зняв свою
кандидатуру для того, щоби «не допустити взаємо
поборювання і не дати підстав комуністам шельмувати
національно–демократичні сили» [2, c. 10]. «Це був
важливий урок політичної етики як комуністам, так
і теперішнім депутатам–перевертням та політичним
повіям, які за посадове місце готові продати і власну
душу, і рідну матір», – справедливо зауважив дисидент
[2, c. 10].
Таким чином, як і переважна більшість членів
«неформальних» структур УРСР антикомуністичного
спрямування, І. Гель взяв участь у виборах до Верховної
Ради УРСР та місцевих органів влади у 1990 р.
Дискусійним видається твердження Т. Батенка про
те, що до Львівської обласної ради І. Гель «увійшов
з мусу». Вважаємо, що дисидент не тільки прагнув
стати народним депутатом УРСР, але й робив активні
спроби очолити Львівську обласну ради. Завадило
планам українського правозахисника тільки рішення
В. Чорновола очолити радянський орган влади.
Об’єктивно кажучи, він мав вищий рейтинг у населення
Львівської області, користувався підтримкою більшості
національно–демократичних сил.
І. Гель у цей період переживав скрутні часи, адже
він «не асоціювався цілком з командою В. Чорновола і
не міг ефективно висловлювати претензій на особисте
лідерство» [1, c. 160–165]. Однак у Львівській обласній
раді дисидент мав беззаперечний авторитет. Невміння
«гнутися» перед посадами, жорсткий, безкомпромісний
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підхід щодо членів КПРС, загострене почуття
справедливості [1, c. 160] вирізняли його серед інших
членів депутатського корпусу.
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Features of the electoral campaign Ivan Gel to the supreme
council of Ukraine and the local authorities
of the government (1990)
The peculiarities of the election campaign of the well–known Ukrainian public–
political activist, dissident, political prisoner, public figure Ivan Gele to the Verkhovna
Rada of the Ukrainian Soviet Socialist Republic and the Lviv Regional Council of
the First Democratic Convocation in 1990 the analyzed. Participation of I. Gel in
the election rallies, reaction of the secret services of the USSR to dissident criticism
was characterized political system of the USSR, repressions of known opposition–to–
power public–political figures, persecution of clergy and believers. It was proved that
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the election program of I. Gel provided for the creation of conditions for the formation
of a multi–party system in the Ukrainian SSR, the legalization of the activities of
all civic organizations and amateur ones. The «informal» unions, the restoration
of the national system of education, science and culture, and the withdrawal from
the underground of the Ukrainian Greek Catholic Church, which ultimately had
to contribute to the formation of civil society and, ultimately, the restoration of
sovereignty by the Ukrainian state.
Keywords: I. Gel, elections, Ukrainian SSR, repressions, Lviv regional council,
Verkhovna Rada of the Ukrainian SSR, People’s Movement of Ukraine.
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Афганська спадщина Барака Обами
Коли Барак Обама обійняв посаду президента, він надав війні в Афганістані
найвищий пріоритет у своїй зовнішньополітичній стратегії після восьми років
нехтування Афганістаном адміністрацією Буша, що була більш заклопотана
війною в Іраку. У цій статті проаналізовано та надано оцінку ключовим
елементам стратегії Барака Обами щодо Афганістану, визначені стратегічні
помилки.
Ключові слова: Афганістан, США, «Талібан», «Аль–Каїда», Барак Обама,
зовнішня політика США.

Наприкінці 2008 р. стало очевидно, що США
зазнають невдачі в Афганістані. Пізніше колишній
президент Джордж Буш писав у своїх мемуарах, що
Афганістан став його «незавершеною справою», а
забезпечення стабільності та демократії «виявилось
більш складним завданням», ніж він очікував.
Наприкінці свого терміну перебування при владі,
Буш збільшив допомогу афганській армії та поліції та
подвоїв кількість американських військовослужбовців
в Афганістані з приблизно 20 тис. чол., що перебували
там наприкінці 2006 р., до майже 40 тис. чол. У
заключні місяці адміністрації заступник радника з
питань національної безпеки Даг Лут провів огляд
стратегії в Афганістані [1], інші звіти були також
підготовлені Міністерством оборони, НАТО та Держав
ним департаментом. Ці звіти стали перехідними
документами для Обами та його команди.
У 2007 р. Обама писав у «Foreign Affairs», що
США повинні переорієнтувати зусилля на Афганістан
і Пакистан – «центральний фронт у війні проти Аль–
Каїди» [2]. У липні 2008 р. у своїй передвиборчій
промові він справедливо зазначив, що ситуація в
Афганістані «погіршується» та є «неприйнятною». Він
пообіцяв: «На посаді президента я зроблю головним
пріоритетом боротьбу проти «Аль–Каїди» і «Талібану»,
як це і повинно бути. Це війна, в якій ми зобов’язані
перемогти» [3].
Коли Обама обійняв посаду, він ініціював ще один
огляд стратегії для визначення шляхів подальшого
розвитку. Міжвідомчий огляд тривав 60 днів та був
очолений експертом з Південної Азії Брюсом Ріделем,
спецпредставником США в Афганістані і Пакистані
Річардом Холбруком та заступником міністра оборони з
політичних питань Мішель Флурной.
Президент Обама оголосив свою стратегію 27 бе
резня 2009 р., чітко визначивши цілі: «підірвати,
обезголовити і розгромити» (to disrupt, dismantle and
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defeat) Аль–Каїду «та її безпечні притулки в Пакистані
та запобігти їхньому поверненню до Пакистану чи
Афганістану» [4]. Згідно новому курсу, Пакистан більше
не розглядався як друг, а як одна з причин афганської
нестабільності. Таким чином, адміністрацією Обами
був введений термін «Аф–Пак» щодо Афганістану
і Пакистану, з метою позначення єдиної політичної
і військової ситуації в регіоні. Нова концепція
стверджувала, що поліпшення ситуації в Афганістані
повністю залежить від поліпшення обстановки в Паки
стані, а особливо у Федерально керованих племінних
територіях.
Обама оголосив відправку додаткових 21 тис.
військових, 4 тис. з яких займатимуться тренуванням
сил безпеки Афганістану. Також Обама збільшив обсяг
гуманітарної допомоги на 2 млрд. дол. [4].
Барак Обама слідував своїм передвиборчим
обіцянкам щодо перемикання уваги Сполучених Штатів
на Афганістан у боротьбі з міжнародним тероризмом.
Проте, посилення військової присутності США в
Афганістані не привело до рішучої зміни ситуації.
Більш того, Талібан і польові командири продовжували
наступати на підконтрольні офіційному уряду Х. Карзая
території. Різко зріс рівень насильства: в червні
тільки за один тиждень було зафіксовано 313 нападів:
172 перестрілки і зіткнення, 84 нападів за допомогою
вибухових пристроїв, 53 ракетних і гранатометних
обстріла, відбулись вибухи в штаб–квартирі НАТО в
Кабулі в серпні, а у грудні – на базі ЦРУ в Хості [5].
У 2009 р. в Афганістані загинули 317 солдатів США –
удвічі більше, ніж у попередньому році [6]; також
загинуло 2 412 афганських громадян, що на 14% більше,
ніж у 2008 р. [7]. Американська громадськість ставала
все більш песимістичною щодо того, як складаються
справи для США в Афганістані. У липні 2009 р. 54%
американців вважали, що все відбувається добре, у
порівнянні з 43%, які думали, що справи йдуть погано.
Через п’ять місяців опитування фіксували, що вже 32%
думали, що все добре, а 66% – думали, що справи йдуть
погано [8].
Двосторонні відносини з афганським урядом теж
не викликали оптимізму. Обама та віце–президент Джо
Байден не намагались приховати свою недовіру та
неповагу до президента Афганістану Х. Карзая [9]. Всі
останні роки Х. Карзай використовував зобов’язання
США перед своєю країною у власних інтересах.
Афганські президентські вибори, що пройшли в серпні,
були затьмарені шахрайством і фальсифікацією. В
листопаді посол США в Афганістані К. Ейкенбері писав,
що Карзай був «неадекватним стратегічним партнером»
для Сполучених Штатів [10].
Коли в травні 2009 р. стало ясно, що Сполучені
Штати втрачають контроль над більшою частиною
афганської території, Вашингтон закликав замінити
тодішнього командувача МССБ в Афганістані генерала
Девіда МакКірнана генералом Стенлі Маккрісталом.
Найважливіший вплив на погляди нової адміністрації на
війну надала оцінка ситуації в Афганістані наприкінці
серпня 2009 р., підготовлена новим командувачем
МССБ.
Генерал МакКрістал зазначав: «Багато показників
свідчать про погіршення загальної ситуації. Ми
стикаємось не тільки із стійким і зростаючим
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повстанням, існує також криза довіри серед афганців:
як в уряді, так і в міжнародному співтоваристві, що
підриває наші зусилля і посилює позиції повстанців».
МакКрістал наголошував, що мета військової місії США
в Афганістані повинна полягати у захисті населення
та допомозі уряду здобути довіру афганців, а не в
концентрації зусиль на знищенні «Аль Каїди» [11].
МакКрістал запросив направити до Афганістану
додаткові 44 тис. військовослужбовців – крім 21 тис.
направлених раніше – для максимального забезпечення
успіху стратегії [11].
Доповідь МакКрістала викликала багато дебатів
в Адміністрації та Конгресі. Результатом став третій
огляд стратегії у вересні 2009 р., який враховував
результати доповіді МакКрістала та нещодавні вибори в
Афганістані.
В дебатах щодо стратегії радник з питань
Національної безпеки Дж. Джонс припускав, що
ситуація в Афганістані не така критична як зазначив
МакКрістал. Міністр оборони Р. Гейтс був стривожений,
що збільшення кількості військовослужбовців може
створити у афганців почуття «окупації», що може
стати контрпродуктивним. Голова Комітету з питань
збройних сил К. Левін зазначав, що потрібно зосередити
зусилля США на збільшенні можливостей сил безпеки
Афганістану перш ніж направляти до країни додаткові
сили США.
Існувала також альтернативна антитерористична
стратегія, яку не було прийнято. Віце–президент Джозеф
Байден виступав за обмежену місію в Афганістані,
яка б зосередила свої зусилля тільки на «Аль–Каїді» в
Афганістані та Пакистані, що передбачало б незначне
збільшення військовослужбовців в Афганістані.
Президент зіткнувся з стратегічним вибором між
скороченою місією проти тероризму, орієнтованою
на «Аль–Каїду», та більш масштабною та амбітною
стратегією боротьби проти «Аль–Каїди» та «Талібану»
і одночасним сприянням поліпшенню управління в
Афганістані. Перспективи другого варіанту виглядали
краще, крім того, він мав підтримку двох послідовних
оглядів стратегії на вищому рівні, формулюючи єдину
чітку мету – створення законного афганського уряду,
здатного самостійно захищати країну. Але, з іншого
боку, перший варіант теж мав певну логіку, обмежуючи
витрати США.
Президент США прийшов до рішення через 25 годин
зустрічей і дев’яти оглядових сесій, що розтягнулися на
три місяці. Обама обрав компромісний варіант.
29 листопада 2010 р. Обама оголосив нову
«хвилю» – відправку 30 тис. додаткових військово
службовців, що збільшило загальну кількість військ
до 100 тис. осіб – набагато більше, ніж потрібно для
обмеженої контртерористичної операції, але набагато
менше, ніж рекомендував МакКрістал.
Крім того, незважаючи на рекомендації перших двох
стратегічних оглядів, новий підхід був «не повністю
забезпечений зусиллями з державного будівництва,
та являв собою більш вузький підхід, пов’язаний з
основною метою – подолати «Аль–Каїду» і запобігти
її поверненню», йшлося у пам’ятній записці РНБ [12,
с. 387]. Обама решту свого президентства уникав слів
про те, що Сполучені Штати мали на меті «розбити»
талібів або «перемогти» війну.
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Обама також відмовився від формування ефективної
влади в Афганістані. Хоча він продовжував публічно
заявляти, що вдосконалення системи державної влади
є важливим для загальної місії, у внутрішній записці
РНБ йдеться, що уряд США лише «вибірково нарощує
потенціал афганського уряду, фокусуючи основні
зусилля на Міністерстві оборони та Міністерстві
внутрішніх справ» [12]. Допомога Афганістану почала
зменшуватись щороку після 2010 р.
Обама також встановив крайній термін для початку
виведення військ з Афганістану, що стало іншою
стратегічною помилкою. Перша згадка Обами про
виведення військ пролунала під час виступу президента
у Військовій академії у Вест–Пойнті 1 грудня
2009 р.: «Вже через 18 місяців наш контингент почне
повертатись додому» [13]. Слід зауважити, що мова
йшла лише про військових, направлених під час «хвилі»
збільшення військ, а не 68 тис., які вже перебували в
країні. У червні наступного року афганці та міжнародне
співтовариство на Кабульській конференції погодились
про «перехід» до афганського керівництва питань сфери
безпеки до 2014 р. Через рік, у липні 2011 р. Обама
вперше оголосив, що планує розпочати виведення
військ і підтвердив передачу влади афганському уряду
до 2014 р. [14]. Лише у травні 2014 р. Обама остаточно
встановив крайній термін – до кінця 2016 року –
вивести всі американські сили з Афганістану [15].
Обама публічно виступав за виведення військ
як за необхідну тактику, щоб змусити афганський
уряд взяти на себе відповідальність за свою безпеку
та здійснити необхідні реформи. Президент також
вважав, що визначення кінцевого терміну виведення
військ сприятиме скорішому досягненню прогресу
американських
військових.
Внутрішні
політичні
міркування також відіграли певну роль: Обама
побоювався втратити підтримку Демократичної партії та
американців.
Військовий тиск в Афганістані мав позитивні
результати. У жовтні 2011 р. Міністерство оборони
повідомило, що «через п’ять років, протягом яких атаки
з боку супротивника та загальне насильство зростали
щороку (наприклад, на 94% у 2010 р.), такі напади
почали зменшуватися в травні 2011 р.» [16]. Вони
продовжили зменшення і протягом 2012 року.
Смертність військовослужбовців США почала
знижуватись в 2011 р., а число афганських мирних
жителів, загиблих від війни, скоротилось вперше в
2012 р. Виробництво опіуму також впало в 2012 р.
Адміністрація збільшила кількість афганських солдатів і
поліцейських. Показники Афганістану в Індексі свободи
преси «Репортерів без кордонів» значно покращились
після 2012 року.
У липні 2011 р. Обама справедливо зазначив про
необхідність серйозної роботи із збереження отриманих
результатів, в той час як США ініціюють перехід
контролю за безпекою до афганського уряду. В травні
2012 р. під час візиту до Кабула, Обама підписав
Угоду про стратегічне партнерство з Афганістаном,
намагаючись закріпити успіхи [17]. Договір було
доповнено десятирічною двосторонньою угодою про
безпеку, підписаною в 2014 р. [18].
На жаль, досягнення військового тиску були
знівельовані наполяганням Обами щодо виведенні
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американських військ за фіксованим графіком та
недостатніми інвестиціями в управління та реконст
рукцію. На початку 2013 р. почалось тривале виведення
військ: на початку 2013 р. в Афганістані знаходилось
65 тис. військовослужбовців США, 40 тис. – в
2014 році, а в 2015 році – лише 9 800. Афганські
сили безпеки не були готові взяти контроль на себе.
Протягом 2013 і 2014 рр. співробітники Міністерства
оборони неодноразово застерігали, що афганські сили
безпеки, хоча і значно покращились, але стикаються
з проблемами у можливостях логістики, розвідки,
авіаційної підтримки, що обмежує їх здатність
здійснювати незалежні операції без підтримки США.
В той же час таліби повернули ініціативу собі. Через
зменшення американських військ Міністерство оборони
більше не могло зібрати дані, щоб відслідковувати
частоту нападів «Талібану», але інші показники
свідчили про погіршення ситуації в галузі безпеки.
За даними Міжнародної кризової групи в 2014 р.,
«неопубліковані оцінки передбачають збільшення
насильства у 2013 р. на 15–20 відсотків в порівнянні з
2012 р. Очевидно, що ескалація продовжиться і в перші
місяці 2014 р.» [19]. Міністерство оборони повідомило,
що наприкінці 2013 р. повстанці закріпились у деяких
сільських районах, в яких вони традиційно мали
підтримку.
У травні 2014 р. всупереч свідченням того, що
Афганістан втрачає успіхи, Обама оголосив про свої
наміри завершити виведення всіх американських військ.
Президент Обама оголосив про остаточний вихід
з Афганістану лише за місяць до того, як Ісламська
держава захопила Мосул і нагадала світу про небезпеку
невдалих держав та терористичних груп, які знайшли в
них безпечний притулок. У березні 2015 р. Президент
Афганістану А. Гані та колишні американські
чиновники, включаючи колишнього заступника міністра
оборони Обами з питань політики Мішель Флурной,
підписали відкритий лист до Президента, в якому
закликали його відмовитись від політики виведення
військ з Афганістану та залишити американські
війська в країні у 2016 р. [20]. В жовтні того ж року,
більше 20 інших колишніх американських чиновників,
включаючи Мадлен Олбрайт – Державного секретаря
при адміністрації Б. Клінтона, заступника радника з
національної безпеки Джорджа Буша – Стівена Хедлі
та двох колишніх міністрів оборони – Леона Панетта
та Чака Хагеля, підписали доповідь Атлантичної ради
з тим же повідомленням [21]. Спонсорами доповіді
виступили сенатори Джон Маккейн та Джек Рід.
В результаті президент США Барак Обама був
вимушений призупинити процес виведення амери
канських військ з Афганістану.
Президент Обама майже весь термін говорив про
вихід з Афганістану. На відміну від риторики своєї
виборчої кампанії, протягом усього свого президентства
Обама був надзвичайно обережним та уникав
обговорень найважливішого військового втручання
США під його командуванням. З грудня 2009 р. всі його
головні президентські звернення щодо Афганістана
стосуються виведення військ.
Війна була, перш за все, фронтом глобальних зусиль
США проти тероризму. У 2011 р. Леон Панетта, який
тоді був міністром оборони, заявив, що «Аль–Каїда»
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була близькою до стратегічної поразки. У тому ж році
президент Обама запевнив американців, що військовий
тиск буде припинений.
Уряд США здійснював непослідовну та неодно
значну політику в Афганістані. Обама відправив
більше військовослужбовців, ніж було необхідно для
проведення протиповстанської кампанії, але набагато
менше, ніж генерал МакКрістал рекомендував для
успіху кампанії. Збільшення військ показало позитивні
наслідки, але Обама почав виводити війська, як тільки
з’явилися ознаки успіху. Після того, як він обіцяв
збільшити гуманітарну допомогу в перший рік свого
президентства, він згодом скорочував її щороку. У
2011 р. Обама вирішив вийти з Афганістану, навіть якщо
робота була не завершена та не існувало гарантій, що
досягнуті успіхи будуть збережені. Адміністрація Обами
відмовилась від державного будівництва, незважаючи
на те, що компетентні, діючі інституції є передумовою
майбутньої стабільності в Афганістані.
Список використаних джерел
1. Analysis: U.S. reviewing Afghanistan policy [Електронний
ресурс] // CNN – Режим доступу: http://edition.cnn.com/2008/
WORLD/meast/11/05/bergen.iraq.afghanistan/index.html.
2. Barack Obama. Renewing American Leadership [Електронний
ресурс] / Barack Obama // Foreign Affairs. – 2007. – Режим доступу:
https://www.foreignaffairs.com/articles/2007–07–01/renewing–
american–leadership.
3. Obama’s Remarks on Iraq and Afghanistan [Електронний
ресурс] // The New York Times. – 2008. – Режим доступу:
http://www.nytimes.com/2008/07/15/us/politics/15text–obama.
html?mtrref=polismi.ru&gwh=A2EDAAD0912B7C4C93DBB7528B9
D9428&gwt=pay.
4. Remarks by the President on a New Strategy for Afghanistan
and Pakistan [Електронний ресурс] // The White House – President
Barack Obama. – 2009. – Режим доступу: https://obamawhitehouse.
archives.gov/the–press–office/remarks–president–a–new–strategy–
afghanistan–and–pakistan.
5. В Афганистане – самый высокий уровень насилия с 2001
года // V Afganistane – samyj vysokij uroven’ nasilija s 2001 goda
[Електронний ресурс] // Deutsche Welle. – 2009. – Режим доступу:
http://www.dw.com/ru/%D0%B2–%D0%B0%D1%84%D0%B3%D0
%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0
%B5–%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9–%D0%B2%D
1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9–%D1%83%D
1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C–%D0%BD%
D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F–%D1%81–
2001–%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/a–4320264.
6. iCasualties [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://
icasualties.org/.
7. ‘09 Deadliest Year for Afghans, U.N. Says [Електронний
ресурс] // The New York Times. – 2010. – Режим доступу: http://
www.nytimes.com/2010/01/14/world/asia/14kabul.html?mtrref=en.
wikipedia.org&gwh=2552F839C8E761B5A94B90DE1C584235&gwt
=pay.
8. Americans Divided on How Things Are Going in Afghanistan
[Електронний ресурс] // Gallup News. – 2011. – Режим доступу:
http://news.gallup.com/poll/147011/Americans–Divided–Things–
Going–Afghanistan.aspx.
9. Leader of Afghanistan Finds Himself Hero No More
[Електронний ресурс] // The New York Times. – 2009. – Режим
доступу:
http://www.nytimes.com/2009/02/08/world/asia/08karzai.
html?_r=0&mtrref=undefined&gwh=9CD1E5D7250B42EAE6EBC98
BF07BDC0B&gwt=pay.
10. U.S. Envoy’s Cables Show Worries on Afghan Plans
[Електронний ресурс] // The New York Times. – 2010. – Режим
доступу: http://www.nytimes.com/2010/01/26/world/asia/26strategy.ht
ml?pagewanted=all&mtrref=undefined&gwh=F41D74DC07A3AFD00
12A124AA85F63E4&gwt=pay.
11. COMISAF Initial Assessment (Unclassified) – Searchable
Document [Електронний ресурс] // The Washington Post. – 2009. –
Режим доступу http://www.washingtonpost.com/wp–dyn/content/
article/2009/09/21/AR2009092100110.html.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

12. Woodward R. Obama’s Wars / Woodward R., 2010.
13. The New Way Forward – The President’s Address
[Електронний ресурс] // The White House – President Barack
Obama. – 2009. – Режим доступу: https://obamawhitehouse.archives.
gov/blog/2009/12/01/new–way–forward–presidents–address.
14. Obama: US troop withdrawal to begin [Електронний
ресурс] // Boston. – 2011. – Режим доступу: http://archive.boston.
com/bigpicture/2011/06/obama_us_troop_withdrawal_to_b.html.
15. Obama plans to end U.S. troop presence in Afghanistan
by 2016 [Електронний ресурс] // Reuters. – 2014. – Режим
доступу: http://www.reuters.com/article/us–usa–afghanistan–obama/
obama–plans–to–end–u–s–troop–presence–in–afghanistan–by–2016–
idUSKBN0E71WQ20140527.
16. Report on Progress Toward Security and Stability in
Afghanistan [Електронний ресурс] // U.S. Department of Defense. –
2011. – Режим доступу: https://www.defense.gov/Portals/1/
Documents/pubs/October_2011_Section_1230_Report.pdf.
17. Fact Sheet: The U.S.–Afghanistan Strategic Partnership
Agreement [Електронний ресурс] // The White House – President
Barack Obama. – 2011. – Режим доступу: https://obamawhitehouse.
archives.gov/the–press–office/2012/05/01/fact–sheet–us–afghanistan–
strategic–partnership–agreement.
18. Explainer: Key Points In U.S.–Afghan Bilateral Security
Agreement [Електронний ресурс] // Radio Free Liberty. – 2014. –
Режим доступу: https://www.rferl.org/a/explainer–bsa–afghan–us–
security–agreement–bsa/26613884.html.
19. Afghanistan’s Insurgency after the Transition [Електронний
ресурс] // International Crisis Group. – 2014. – Режим доступу:
https://www.crisisgroup.org/asia/south–asia/afghanistan/afghanistan–s–
insurgency–after–transition.
20. An Open Letter to the President: Do Not Withdraw from
Afghanistan [Електронний ресурс] // Foreign Policy. – 2015. –
Режим доступу: http://foreignpolicy.com/2015/10/01/an–open–letter–
to–the–president–do–not–withdraw–from–afghanistan–obama/.
21. Two of His Ex–Pentagon Chiefs, Others, Ask Obama
To Maintain Afghanistan Troop Levels [Електронний ресурс] //
The District Sentinel. – 2015. – Режим доступу: https://www.
districtsentinel.com/two–of–his–ex–pentagon–chiefs–others–ask–
obama–to–maintain–afghanistan–troop–levels/.
Zymenkova V. V., PhD student of Department of international
relations and foreign policy, Taras Shevchenko National University
of Kyiv (Ukraine, Kyiv), v.zymenkova@gmail.com
Barack Obama’s Afghanistan Legacy
On taking up the office, U.S. President Barack Obama put the war in Afghanistan
at the forefront of his foreign policy strategy following eight years of neglect by a Bush
administration preoccupied by the war in Iraq. This article analyzes and assesses
key elements of Barack Obama’s strategy for Afghanistan, identifying its’ strategic
mistakes.
Keywords: Afghanistan, USA, Taliban, Al Qaeda, Barack Obama, US foreign
policy.

***
УДК327.5(5–15)(1–194.2):32(44)+(73)

Юрчак В. М.,
аспірантка, ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника» (Україна,
Івано–Франківськ), vitaliiayurchak@gmail.com

Близькосхідні конфлікти як виклик
франко–американському партнерству
Здійснено аналіз близькосхідної політики Французької Республіки та
США та охарактеризовано вплив близькосхідних конфліктів на розвиток
двосторонніх взаємин між Французькою Республікою та США та формування
франко–американського партнерства на сучасному етапі.
Ключові слова: франко–американське партнерство, близькосхідні
конфлікти, близькосхідна політика Французької Республіки та близькосхідна
політика США.

Близькосхідні конфлікти мають значний вплив
на розвиток двосторонніх взаємин між Французькою
Республікою та США. Вивчення ролі Парижа та
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Вашингтону у вирішенні конфліктних питань на
Близькому Сході допомагає зрозуміти сутність двосто
ронніх взаємин між двома державами. Крім того,
від франко–американської співпраці залежить якість
врегулювання близькосхідних конфліктів, боротьби з
тероризмом та міжнародної безпеки в цілому.
Мета дослідження полягає у висвітленні сучас
ного стану франко–американських відносин та
визначенні механізму розвитку двосторонніх взаємин
між Французькою Республікою та США у контексті
порівняльного аналізу французької та американської
позиції щодо вирішення регіональних конфліктів на
Близькому Сході.
Аналіз досліджень та публікацій. Дослідженням
франко–американських відносин на сучасному етапі
приділяють увагу такі західні автори, як: Ф. Бозо,
Е. Братберг, Ю. Ведрін, Ж.–Д. Левіт, Р. Люкік,
Б. Фішмен, Ф. Шарільон тощо. Слід також відзначити
російських дослідників А. Філатову, Н. Тищук,
М. Панюжеву, які вивчають франко–американські
відносини та звертають увагу на вплив регіональних
конфліктів на Близькому Сході на двосторонні взаємини
Французької Республіки та США. В українській науковій
базі є дослідження трансатлантичних відносин, які
певною мірою характеризують франко–американські
взаємини на початку ХХІ ст. Так, наприклад, Ю. Басняк
досліджує
безпековий
чинник
трансатлантичних
відносин та зачіпає питання щодо розвитку франко–
американських відносин.
Близькосхідні конфлікти є справжнім «гордієвим
вузлом», розв’язання якого впливає не тільки на
міжнародну безпеку та стабільність, але й на розвиток
двосторонніх взаємин між Французькою Республікою
та США. В загальному США та Французька Республіка
є традиційними союзниками, чиє політичне та військове
співробітництво має важливе значення на міжнародній
арені. Обидві держави прагнуть встановити мир
та безпеку в стратегічному нестабільному регіоні,
врегулювати конфлікти, які призводять до загибелі
мирного населення, впровадити демократичні реформи
та знищити терористичні угрупування.
Однак, на початку ХХІ ст., в роки президенства
Ж. Ширака у Франції та відповідно Дж. Буша у США,
простежуються відмінності у веденні їх близькосхідної
політики, тому й відбувається погіршення у франко–
американських відносинах. Насамперед це сталося
через протистояння двох моделей політичного устрою –
однополярного світу під егідою США та мульти
полярного світу під егідою Французької Республіки.
До того ж спостерігалися розбіжності в зовнішньо
політичних концепціях: американський глобалізм та
атлантизм проти французького голлізму та європеїзму
[3].
Прикладом
франко–американського
протиріччя
являється іракська криза 2003 р. В той час Франція
відкрито критикувала США за організацію військової
інтервенції в Ірак. Також слід відзначити, що позиція
Парижа та Вашингтону відрізнялася щодо вирішення
палестино–ізраїльського конфлікту [9]. Французи більш
лояльніше ставилися до Палестинської Національної
Адміністрації, в той час як Вашингтон вважав, що
мир може бути досягнутий тільки після перетворення
палестинських територій на демократичні держави з
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прийняттям легітимності ізраїльської присутності в
регіоні [6]. Проте, Французька Республіка та США
більш чітко скоординували свої позиції щодо ліванської
кризи 2006 р., прийнятті Резолюції №1701 РБ ООН
щодо врегулювання сирійсько–ізраїльського конфлікту
та щодо розслідування вбивства прем’єр–міністра
Лівану Р. Харірі [7]. Також на рубежі 2005–2006 рр.
Париж та Вашингтон налагодив тісну співпрацю щодо
вирішення іранської ядерної проблеми.
Після приходу до влади нових адміністрацій в
2007 р. у Французькій Республіці та в 2009 р. відповідно
у США, французька та американська близькосхідна
політика була схожою у контексті вирішення конфліктів
у цьому нестабільному регіоні. Франція та Сполучені
Штати Америки скоординували свої дії щодо
революційних подій під час арабської весни, проявили
співпрацю у військовому конфлікті у Лівії в 2011 р.,
зберегли спільну позицію щодо посилення санкцій
проти Ірану, щоб перешкоджати розвитку ядерної
програми. Це тісне співробітництво в галузі оборони
та безпеки супроводжувалося також координацією
політичної та фінансової політики [4].
Франко–американське співробітництво активізува
лося після протестів у Лівії в лютому 2011 р. та як
реакція на жорстокий режим Каддафі, що загрожував
гуманітарною кризою в місті Бенгазі. У відповідь
на лівійську кризу, Французька Республіка та США
взяли участь у військовій інтервенції в Лівію, яка була
санкціонована Резолюцією Ради Безпеки ООН №1973.
Без втручання Франції та США, кривава громадянська
війна, ймовірно, вибухнула, розширивши можливості
джихадистів з одного боку і Каддафі з іншого, та
нагадувала б ситуацію, яка є на сьогодні в Сирії. До
того ж приплив біженців з близькосхідних держав
та пов’язана з цим загроза тероризму, впливали на
активну реакцію Французької Республіки та зміну її
близькосхідної політики [7].
Такому зближенню двосторонніх взаємин між
Французькою Республікою та США слід завдячити
також французькому президентові Н. Саркозі, який
здійснив вагомий внесок у зміцнення франко–амери
канських відносин [5]. Проамериканські погляди Н. Сар
козі щодо Сполучених Штатів Америки сформувалися
через його досвід роботи з американським суспільством
у Міжнародній програмі лідерів державних департа
ментів США [7]. Крім того, адміністрація Б. Обами
також переосмислила свої двосторонні взаємини з
Французькою Республікою та змінила свій підхід щодо
ведення зовнішньої політики та вирішення питань
міжнародної безпеки, ролі ООН та впровадження
концепції взаємодопомоги у нестабільному регіоні
Близького Сходу.
Активну фазу франко–американського партнерства
ми спостерігаємо в 2012 р. після обрання французького
президента Ф. Олланда та початку громадянської війни
в Сирії. Відразу після приходу до влади, Ф. Олланд
зустрівся з Б. Обамою у 2012 р. і Франція стала першим
партнером США у вирішенні близькосхідних конфліктів.
З того часу дві держави прагнуть зменшити зростання
Ісламської Держави, яке частково сприяло початок
сирійської громадянської війни та обмеженню державної
влади в Іраку. Крім того, Париж та Вашингтон беруть
участь у вирішенні міграційної та гуманітарної
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криз, які сталися в результаті війни в Сирії. Франко–
американське партнерство також прослідковується під
час розв’язання іранської ядерної проблеми та питання,
пов’язаного з підтримкою Іраном терористичних груп у
близькосхідному регіоні.
10 лютого 2014 р. Ф. Олланд відвідав Білий Дім
з офіційним візитом та обговорив питання іранської
ядерної програми та Сирії. Це був перший державний
візит для французького президента з 1996 р., що
свідчить про наближення відносин між двома держа
вами. В французькій та американській пресі «Le
Monde» і «The Washington Post» публікувалися статті
про співробітництво Америки та Франції в сфері
близькосхідної безпеки, співробітництво в НАТО,
спільні зусилля щодо знешкодження хімічної зброї в
Сирії, партнерство щодо вирішення іракського питання
та кроки щодо відвернення встановлення Аль–Каїди в
Африці [11].
Г. Конлі, аналітик Центру стратегічних та міжна
родних досліджень, зауважив, що франко–американські
відносини стають надзвичайно важливими. «Зараз ми
говоримо про співпрацю в Африці, партнерство щодо
іранської проблеми та вирішення конфлікту в Сирії. Ці
глобальні питання сьогодення висвітлюють франко–
американські двосторонні взаємини», зауважив він [11].
Незважаючи на франко–американські протиріччя
щодо іракської кризи в 2003 р., Французька Республіка
підтримувала позицію Б. Обами щодо завершення
бойової місії в Іраку. Однак, Ісламська Держава
скористалася послабленням американського впливу та
зростаючим невдоволенням населення та в середині
2014 р. почала контролювати широкий діапазон
іракської території, повернувши Сполучені Штати до
військових дій в Іраку, як це ніколи не передбачалося
адміністрацією Б. Обами. Зважаючи на міграцію
населення з близькосхідного регіону та загроза терорис
тичних актів, протидія зникненню Ісламської Держави
стала також пріоритетом для Французької Республіки
[6]. Щодо іракського питання, Ф. Олланд підтримав
зусилля Спеціального представника Генерального
секретаря ООН щодо формування уряду національної
єдності, який може, при допомозі міжнародного
співтовариства,
ізолювати
екстремістські
групи,
забезпечити суверенітет території та контроль за рухом
населення і боротьбу з незаконним обігом усіх видів
(зброя, наркотики, торгівля людьми тощо). Вже у
вересні 2014 р. Франція приєдналася до міжнародної
коаліції під егідою США, яка здійснила військову
інтервенцію в Ірак. У березні 2015 р. Франція та США
завдали авіаудари по позиціях бойовиків терористичної
організації «Ісламська держава» в Іраку.
У вересні 2015 р. Французька Республіка також
здійснила військові дії щодо «Ісламської держави» в
Сирії. Президент республіки Ф. Олланд заявив, що
проблема біженців значною мірою відіграла роль у
цьому питанні. 15 листопада 2015 р. авіація Франції та
США завдала авіаудари по місту Ракка, що свідчить про
налагодження франко–американського партнерства та
спільну координацію дій.
У грудні 2015 р під час короткого візиту до США
президент Франції Ф. Олланд заявив, що США і
Франція домовилися активізувати повітряні удари,
спрямовані проти «Ісламської Держави», після того,
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як відбулися терористичні атаки в Парижі. Також
Французька Республіка виступала з підтримкою
військових дій США у Сирії, що відбулися в квітні
2017 р. та завдали ракетного удару по одній з авіабаз
Б. Асада. До того ж франко–американське партнерство
відіграло визначальну роль щодо знищення сирійських
запасів хімічної зброї.
Експерт Європи Ч. Купчан вважає, що «Франція
стала найсильнішим партнером в галузі безпеки для
Сполучених Штатів, підтримуючи політику США
щодо Сирії та Ірану та вживши жорсткі військові дії у
Малі». Також дослідник зазначив, що «Франція стала
найактивнішим і стабільним партнером Америки
в Європі у сфері безпеки та вирішенні проблем у
близькосхідному регіоні. Це частково пов’язано з тим,
що англійці дистанціювали себе від Європейського
Союзу, частково через конфлікт в Афганістані та їхню
внутрішню політику». Крім того, Франція під час
попереднього президента Н. Саркозі взяла на себе
ініціативу щодо організації військової інтервенції в
Лівію та проявила свою активну позицію в регіоні,
тому Ф. Олланд продовжував близькосхідну політику
Французької Республіки щодо врегулювання конфліктів,
навіть встановив більш жорсткішу позицію щодо
Близького Сходу. Наприклад, під час переговорів
Франція висувала більші вимоги до Ірану ніж США.
Ф. Олланд також організував французьку інтервенцію
в Малі, що виявилася відносно успішною у перемозі
над ісламістськими екстремістами у північній частині
країни [7].
C. Холлідей, колишній посол США з особливих
політичних питань при Організації Об’єднаних Націй,
зазначив, що «США повинні цінувати важливість
відносин з Францією. Франко–американський союз
заснований на міцному фундаменті ще за часів
Маркіза де Лафайєтта, який здійснив значний внесок в
Американську революцію, бо тільки через французьку
допомогу Сполучені Штати змогли відокремити себе від
Британії. З обох боків Атлантики ці дві держави повинні
бути обережними стюардами важливого партнерства,
побудованого за демократичними принципами, для того
щоб обидві країни змогли скористатися перевагами ще
більш динамічних відносин у майбутньому» [8].
Після обрання нового президента Французької Рес
публіки Е. Макрона, першим пріоритетом Франції
на Близькому Сході стала боротьба з «Ісламською
державою» та радикальним ісламізмом, збереження
ядерної угоди з Іраном, а також зміцнення грома
дянського суспільства та постконфліктне врегулювання
ситуації в Іраку та Сирії. До того ж Французька
Республіка прагне зберегти єдність Лівану і стриму
вання експансії шиїтського угруповання Хізбалла в цій
країні.
На відміну від франко–американського партнерства
щодо іранського питання, сирійської кризи та боротьби
з «Ісламською Державою», Франція та США дотри
муються дещо інших підходів щодо врегулювання
палестино–ізраїльського конфлікту. Французька Респуб
ліка допускає різні варіанти вирішення палестино–
ізраїльського конфлікту, прагне підтримувати діалог з
обома сторонами конфлікту. В той час як США значною
мірою підтримують Ізраїль. Проте, до приходу до влади
Д. Трампа існував консенсус між двома державами
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щодо вирішення конфлікту на основі принципу «дві
держави для двох народів». Під час першої зустрічі
лідерів США та Ізраїлю новообраний президент США
заявив, що Сполучені Штати більше не просуватимуть
політику «дві держави для двох народів», яку
Вашингтон обстоював десятиліттями. Натомість план,
що передбачає створення незалежної Палестинської
держави поряд з Ізраїлем офіційно підтримує Франція.
Французька Республіка прагне взаємодіяти з Ізраїлем
та Палестинською адміністрацією, а також із лідерами
Єгипту, Йорданії та Саудівської Аравії з вирішення
конфлікту двох держав на основі Арабської мирної
ініціативи 2002 р. і виступає проти будівництва Ізраїлем
нових поселень на палестинських територіях [2].
Також Резолюція Ради Безпеки ООН, прийнята
23 грудня 2016 р., оголосила незаконним будівництво
поселень Ізраїлем та підкреслила розходження між
Європою та Сполученими Штатами Америки щодо
ізраїльсько–палестинської проблеми. Як відомо, під час
передвиборної кампанії Д. Трамп демонстрував великі
симпатії до Ізраїлю. Зокрема, він закликав адміністрацію
президента Б. Обами заблокувати резолюцію РБ ООН
№2334, що вимагала від Ізраїлю припинити поселенську
діяльність, а також обіцяв перенести американське
посольство з Тель–Авіва до Єрусалиму. Тоді, Ф. Олланд
прокоментував, що перенесення американського по
сольства в Єрусалим, як обіцяє президент США
Д. Трамп, «є провокацією, що матиме катастрофічні
наслідки».
Також Паризька конференція відбувалася напере
додні інавгурації обраного президента США Д. Трампа
і мала на меті донести до нього колективний між
народний заклик дотримуватися в його майбутній
близькосхідній політиці існуючих міжнародних прин
ципів врегулювання палестино–ізраїльського конфлікту.
Міністр закордонних справ Франції Жан–Марк Еро
заявив, що конференція зібралася з метою стимулювати
відновлення процесу врегулювання палестино–ізраїльсь
кого конфлікту і заявити, що співіснування двох
держав – єдино можливе розв’язання цього конфлікту
[2]. У підсумковій заяві учасників конференції міститься
заклик до Ізраїлю і ПНА офіційно підтвердити при
хильність до врегулювання палестинсько–ізраїльського
конфлікту, заснованого на принципі «двох держав
для двох народів». У документі також згадується, що
міжнародне співтовариство не визнає змін кордонів
Ізраїлю, що існували до 1967 року, без узгодження
обома сторонами. Учасники конференції підтвердили
неприйняття поселенської діяльності Ізраїлю на
Західному березі, Голанських висотах і в Східному
Єрусалимі. Таким чином, щодо палестино–ізраїльського
конфлікту позиції Французької Республіки та США
розходяться щодо вирішення затяжного регіонального
конфлікту. Однак, ці протиріччя не виходять за рамки
франко–американського партнерства на Близькому Сході.
Висновки. Підводячи підсумки нашого дослідження
можемо констатувати, що близькосхідні конфлікти
впливають на розвиток двосторонніх взаємин між
Французькою Республікою та США. Хоча іракська
криза 2003 р. здійснила розкол у франко–американських
відносинах, іранська ядерна проблема, війна в Лівії,
сирійська криза та спільні зусилля двох держав у
боротьбі з Ісламською Державою зміцнили двосторонні
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взаємини між двома державами, вивівши їх до рівня
партнерства в близькосхідному регіоні. Незначні
протиріччя двох держав щодо палестино–ізраїльського
конфлікту суттєво не впливають на франко–
американське партнерство у вирішенні конфліктів на
Близькому Сході. Франція і надалі буде підтримувати
США у відновленню миру і забезпеченні захисту прав
людини у Сирії, боротьби з Ісламською Державою та
міжнародним тероризмом.
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Обострение кризиса
Корейском полуострове
и стратегический курс
Республики Корея

Ракетно–ядерная проблема Северной Кореи является одной из
серьезнейших проблем не только в СВА, но и во всем мире. Приход к власти
нового правительства Трампа в США и резкая активизация испытаний
ракетно–ядерного арсенала Северной Кореей привело к резкому обострению
кризиса на Корейском полуострове. В данной статье рассматриваются задачи
нового правительства Мун Дже Ина в связи со сложившейся ситуацией.
За многие годы противостояние США–КНДР впервые привело к реальной
угрозе войны. В статье излагаются позиции США, КНР и РК по решению
северокорейской ракетно–ядерной проблемы. Возрастание дилеммы для РК
в условиях продолжающихся ракетно–ядерных испытаний Северной Кореи
и обострение отношений США – КНР. В выводах приводится три варианта
решения проблемы.
Ключевые слова: обострение ситуации, ракетно–ядерная проблема
Северной Кореи, денуклеаризация, политика санкций и угроз, тактика давления,
статус ядерной державы.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Одной из самых острых проблем на Корейском
полуострове и СВА является ракетно–ядерная проблема
Северной Кореи, и похоже на то, что кризис достиг
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апогея. Ракетно–ядерный арсенал Северной Кореи
становиться все совершеннее и полнее, а меры по
сдерживанию, которые предпринимают США и РК,
пока что не приносят результатов. Как известно, сегодня
Северная Корея достигла такого уровня совершенства
ракетно–ядерного арсенала, что уже угрожает не только
РК, Японии, но и США. Поэтому уже правительство
Трампа не сможет уклониться от решения ядерной
проблемы Северной Кореи.
2016 год начался с сообщения о проведении КНДР
четвертых по счету ядерных испытаний. Чтобы принять
правильный стратегический курс Республике Корея
необходимо, прежде всего, дать оценку положения
на Корейском полуострове с учетом предыдущих
испытаний ядерного оружия Северной Кореей, и,
конечно же, с учетом изменившегося курса окружающих
Корейский полуостров стран: США, Китай, Япония и
Россия.
Как известно, после распада Советского Союза
ситуацию в Восточной Азии можно охарактеризовать
как сдерживающая политика США по отношению
к Китаю, которая начала резкий подъем экономики,
политика Японии, которая взяла курс на мили
таризацию и попытку сближения с Северной Кореей;
смягчения противостояния и напряженного состояния
между Северной и Южной Кореей. После финансового
кризиса 2008 г. еще немного китайская экономика
продолжала подъем, а позднее наступил некоторый
спад и одновременно подъем американской экономики.
Конечно США, которая препятствовала продвижению
китайского влияния на западное побережье Тихого
океана, начала усиленно поддерживать Японию в
вопросах безопасности, и, наряду с такими странами
как Индия, Австралия, Вьетнам, Филиппины начала
тормозить продвижение Китая в направлении Южно–
Китайского моря и Индийского океана. США всячески
старалась смягчить отношения между Японией и
РК, и, целенаправленно действуя против усиления
влияния Китая начала укреплять отношения США–
Корея–Япония. Китай же со своей стороны продолжает
активное сотрудничество с Россией и прилагает усилия
для сближения с Республикой Кореей.
Кроме того, Китай посредством создания AIIB
(Азиатского инвестиционно–инфраструктурного банка)
и стратегией двусторонних переговоров усиливает свое
влияние в странах Центральной и Юго–восточной Азии.
Китай пытается возродить свое влияние и на Северную
Корею. Однако, Северная Корея путем проведения
4–го ядерного испытания 01.06.2016 г. явно показала,
что не очень–то «доверяет» Китаю.
Россия после аннексии Крыма в 2014 г. и военных
действий в Украине испытывает санкции со стороны
США и Западных стран прилагает усилия для
претворения в жизнь «новой восточной стратегии»,
которую объявил Путин еще в 2012 г. Россия в
рамках «новой восточной стратегии» для развития
дальневосточных регионов проявляет огромный интерес
к сотрудничеству с Китаем в области энергоресурсов;
с КНДР – в совместных проектах Хасан – Насон и
других проектах. Россия усиливает сотрудничество с
Китаем и в области военной техники, это и совмест
ное проведение военных учений, продажи партии
истребителей СУ–35, все эти последние события
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наталкивают на мысль, не вернулась ли эпоха «холодной
войны».
Американская геополитическая стратегия направлена
на укрепление двусторонних соглашений, таких как
США – Япония, США – РК, США – Австралия, и на
препятствие продвижению Китая на западное побережье
Тихого океана. Китай же, наоборот, применяет страте
гию геоэкономического продвижения, т.е. не военным
союзом, а усилением экономического сотрудничества с
окружающими странами и созданием в восточной Азии
нового сотрудничества стран на основе равноправия.
Таким образом, идет противостояния между США и
Китаем, и, если это противостояние обострится, то РК
может столкнуться с дилеммой в области политики,
экономики и безопасности. Будущее Восточной Азии во
многом зависит от отношений США – КНР.
Безусловно,
продолжающиеся
ракетно–ядерные
испытания Северной Кореи – это вызов, который
Северная Корея бросила международному сообществу,
несмотря на санкции со стороны ООН, США и других
стран, которая ещё больше усиливает напряженность не
только в СВА, но и во всем мире. В период правления
президентов Ли Мён Бан и Пак Гын Хе, напряженные
отношения с Северной Кореей еще больше усилились,
а ракетно–ядерный арсенал КНДР заметно возрос.
Администрация Обамы не приняла серьезных шагов
для решения северокорейской ядерной проблемы, что,
естественно, повлекло за собой тревогу за безопасность,
снижение доверия правительству РК и увеличение
расходов на внешнюю политику и оборону. И только
после прихода к власти в США Дональда Трампа
ситуация может поменяться. Саммит 6–7 апреля 2017 г.
между Дональдом Трампом и Си Дзин Пином показал,
что ситуация может поменяться в сторону ужесточения
и принятия более действенных мер со стороны США и
Китая [1, c. 10–11].
Северокорейская ядерная проблема является очень
сложной. Совершенно ясно что РК, особенно после
ухудшения отношений с Севером в период правления
Ли Мён Бака, не имела способов воздействия на
Северную Корею. Некоторые ученые и политики
Южной Кореи полагают, что решение северокорейской
ядерной проблемы лежит в основе отношений между
Севером и Югом. Однако, США и КНР рассматривают
эту проблему в рамках стратегических интересов своих
стран. Поэтому северокорейская ядерная проблема
неразрывно связана с противостоянием США и Китая.
Политика США на данном этапе ясна. США требует
от Китая прекратить экономическое сотрудничество
с Северной Кореей и всецело поддерживать санкции
против Северной Кореи. Политика же Китая немного
иная. РК и другие страны совершенно четко понимают,
что если Китай перестанет снабжать энергоресурсами
и прекратит экономическое сотрудничество с Северной
Кореей, то резко возрастет риск падения Северо
корейского режима, что, конечно же, не входит в
стратегические планы Китая. Следовательно, Китай, не
смотря на давление со стороны США, будет предлагать
безопасность и мир на Корейском полуострове,
и склонять на решение северокорейской ядерной
проблемы путем переговоров.
На наш взгляд в подобной ситуации нужен
совершенно новый стратегический подход к Северной
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Корее. Во–первых, вряд ли можно решить проблему
только лишь санкциями и угрозами. Естественно,
санкции оказывают некоторое влияния на политическое
и экономическое состояние Северной Кореи, но
необходимо учесть и то, что такая санкционно–
выжидательная тактика, в условиях не полного
поддержания санкций со стороны Китая, только лишь
предоставляет Северной Корее возможность тянуть
время и дальнейшего совершенствования ракетно–
ядерного вооружения. Так уже в течении 2017 года
провели два ядерных испытания и несколько испытаний
ракет среднего и дальнего действия. А решение вопроса
военным путем вряд ли можно считать эффективным
способом,
из–за
высокого
риска
развязывания
крупномасштабной войны и огромного количества жертв
[2, c. 19]. Следовательно, США наряду с политикой
угрозы и санкции должны применить тактику давления
и вмешательств. Во–вторых, для решения данной
проблемы необходимо привлечь и другие страны, т.е.
нужны действенные партнеры. Такими партнерами
могут быть Китай, Южная Корея и Япония, и, если
правительство РК найдет политическую решимость, то
следует придерживаться таких мер:
1) Отказаться от слепой поддержки малоэффек
тивной американской стратегии по отношению к
Северной Корее. Разработать стратегии влияния на
США, чтобы США наряду с давлением и вмеша
тельством одновременно не исключали переговоры,
т.е. нужна иная тактическая схема. А также необходимо
совместно с США идти к денуклеаризации Корейского
полуострова, но проводить такую стратегию, чтобы
склонить США к переговорам с участием Южной и
Северной Корей.
2) Для проведения такого внешнеполитического
курса необходимо чтобы в отношениях между двумя
Кореями быть установлены хотя бы доверительные
отношения, т.к. без этого вряд ли удастся «сдвинуть с
места» Северную Корею. Естественно, это нелегкий
процесс и потребует достаточно времени и усилий.
Однако если усилиями РК и Китая, США поменяют
политику невмешательства на политику вмешательства,
а также сумеют склонить Северную Корею к сотруд
ничеству, то ситуация может резко поменяться. Кроме
того если усилиями США и РК через переговорные
процессы будет гарантирована безопасность Северной
Кореи, взамен на прекращение дальнейшей разра
ботки ракетно–ядерного оружия и неуклонной денук
леаризации Корейского полуострова, то и отношение
Китая к Северокорейской проблеме может поменяться
(исчезнет опасение по поводу быстрого краха
Северокорейского режима). В конечном итоге, такая
стратегия может привести к ликвидации противостояния
США – Китай, в СВА и к улучшению отношений
Китай – РК. Отсюда можно сделать вывод, что во
многом ситуация зависит от правительства Южной
Кореи, а именно сможет ли новое правительство Мун
Дже Ина склонить правящие и оппозиционные партии
для проведения подобной стратегии.
Если же не смогут и не будет такого желания, и
будут продолжать слепо следовать нынешней стратегии
США по отношению к Северной Корее, то в ближайшие
годы в отношениях между РК и КНДР следует ожидать
только ухудшения. Кроме того, может резко ухудшиться
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отношение РК – Китай и вероятность сохранения
«холодной войны» и вероятность противостояния
РК, США, Япония и Северная Корея на Корейском
полуострове весьма велика. Без сомнения, ракетно–
ядерный потенциал Северной Кореи станет еще мощнее,
что в свою очередь усилит напряженность на Корейском
полуострове и в Северо–восточной Азии. И как бы
трудно не было, если новое правительство Южной
Кореи на основе нового взгляда на проблему сумеет
создать новую стратегию по отношению к Северной
Корее, то только тогда возможно будет виден свет в
конце туннеля [3, c. 17].
Немаловажную роль в решении Северокорейской
ядерной проблемы играет союз РК – США. Как
известно, после проведения 4–го ядерного испытания
КНДР показала намерение получить официальный
статус ядерной державы. В такой ситуации многие
политологи и ученые считают, что нет другого
способа, кроме как усилить давление на КНДР,
естественно, вместе с проведением всех санкций. Как
уже отмечалось, главной целью альянса РК – США
является денуклеаризация Корейского полуострова, но
для этого как минимум необходимо заставить Северную
Корею прекратить усиленные разработки и испытания
ракетно–ядерного арсенала. Сегодня не существует
другого способа, кроме как усилить давление на
Северную Корею. На наш взгляд, нынешние санкции
более направлены на «приостановку испытаний»,
чем на денуклеризацию. Теперь же санкции должны
быть направлены на денуклеризацию Северной Кореи.
Естественно, для этого необходимо, чтобы Китай
отказался от двойственной политики по отношению к
Северной Кореи и потребуется новое соглашение для
эффективности предпринимающихся санкций.
В первую очередь это касается санкций касающихся
проверки судов, которые направляются и возвращаются
с КНДР. Китайские суда, в основном, идущие и возвра
щающиеся с КНДР должны заходить в порты Японии и
РК. Но некоторые суда могут направляться прямо между
Японией и РК в Тайвань и страны Юго–восточной Азии,
поэтому необходима и помощь этих стран.
Таким образом, учитывая санкции ООН и активную
поддержку санкций со стороны США, Японии и РК
можно ожидать, что обстановка на Корейском полу
острове в ближайшем будущем останется напряженной.
Нет сомнений, что Северная Корея предпримет ответные
меры в ответ на санкции ООН и других стран.
Для кардинального решения проблемы Корейского
полуострова необходимо разрезать сложный узел,
который имеется между Северной и Южной Кореей,
Китаем и США. Но для этого РК, КНДР и окружающим
великим державам необходимо создать соответствующие
условия на международной арене. Конечно же, что для
разработки и исполнения решения сложного узла вопро
сов нужны лидеры в Кореи и в окружающих странах.
Сегодня для решения острейшего кризиса на
Корейском полуострове имеются три варианта:
1. Силовое решение вопроса путем нанесения ударов.
2. Используя влияния КНР и международные
санкции, заставить КНДР прекратить дальнейшую раз
работку и испытание ракетно–ядерного вооружения.
3. Решение вопроса путем переговоров с предостав
лением гарантии безопасности Северной Корее.
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Из трех вариантов применение военной силы
является самым неприемлемым, так как может
спровоцировать крупномасштабную войну и огромные
жертвы, а наиболее приемлемым вариантом на наш
взгляд является решение вопроса путем переговоров.
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The crisis aggravation on the Korean peninsula
and the strategic course of the Republic of Korea
The North Korean nuclear–missile problem is one of the most serious problems
not only in Northeast Asia, but throughout the world. Trump’s new government coming
to the power in the US and the sharp activation of North Korea’s nuclear missile
test led to a sharp deterioration of the crisis on the Korean peninsula. This article
examines the tasks of the new government of Mun Jae Ying considering present
situation. For many years, for the first time the confrontation between the US and
North Korea led to a real threat of war. The article outlines the positions of the United
States, China and the Republic of Korea in resolving the North Korean nuclear missile
problem. The growing dilemma for the Republic of Korea in the context of the ongoing
nuclear missile tests in North Korea and the worsening of US–PRC relations. The
conclusions contain three decisions for resolving the problem.
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Загострення кризи на Корейському півострові
та стратегічний курс Республіки Корея
Ракетно–ядерна проблема Північної Кореї є однією з найсерйозніших
проблем не тільки в північно–західній Азії, а й в усьому світі. Прихід до влади
нового уряду Трампа в США та різка активізація випробувань ракетно–
ядерного арсеналу Північною Кореєю призвело до різкого загострення кризи на
Корейському півострові. У даній статті розглядаються завдання нового уряду
Мун Дже Іна в зв’язку з ситуацією, що склалася. За багато років протистояння
США–КНДР вперше привело до реальної загрози війни. У статті викладаються
позиції США, КНР і РК щодо вирішення північнокорейської ракетно–ядерної
проблеми. Зростання дилеми для РК в умовах триваючих ракетно–ядерних
випробувань Північною Кореєю та загострення відносин США – КНР. У
висновках наводиться три варіанти вирішення проблеми.
Ключові слова: загострення ситуації, ракетно–ядерна проблема Північної
Кореї, денуклеаризація, політика санкцій і погроз, тактика тиску, статус
ядерної держави.
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Стратегия привлечения международных
организаций к справедливому разрешению
Армяно–Азербайджанского Нагорно–
Карабахского конфликта
Отмечается, что роль международных организаций особенно важна,
так как Азербайджан всегда выступал за мирное урегулирование Армяно–
Азербайджанского Нагорно–Карабахского конфликта путем переговоров через
международных посредников. Попрание важнейшего права государства на
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территориальную целостность приводит к трагическим последствиям, войне
и разрушениям. Процесс урегулирования Армяно–Азербайджанского Нагорно–
Карабахского конфликта в последнее время фиксирует определенный застой,
отсутствие сколь–нибудь значимой динамики позитивного развития. В статье
рассматривается роль стратегии общенационального лидера Гейдара Алиева
в привлечении международных организаций к справедливому разрешению
конфликта.
Ключевые слова: Нагорный Карабах, конфликт, урегулирование,
Азербайджан, Гейдар Алиев, международные организации.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Общенациональный лидер Гейдар Алиев подчерки
вал, что, к сожалению, долгие годы Армяно–Азербай
джанский Нагорно–Карабахский конфликт остается
неурегулированным, хотя мы надеемся, что в нем,
несмотря на недостойные армянской стороны, удастся
продвинуться вперед. Мы убеждены, что наша
независимость незыблема, необратима и вечна [2].
Именно на политическом регулировании настаивает
Президент нашей страны Ильхам Алиев, хотя он
не исключает военного разрешения конфликта.
«Переговорный процесс не может быть бесконечным,
хотя мы сторонники дипломатических средств
урегулирования конфликта. Международное сообщество
должно уважать свои решения и без урегулирования
армяно–азербайджанского, нагорно–карабахского конф
ликта в регионе не может быть разрешена ни одна
проблема. В мире нарушаются нормы международного
права, и это негативно влияет на урегулирование
конфликтов. Фактор силы остается решающим.
Поэтому мы не исключаем и военный путь решения
проблемы, если возможности мирного разрешения
будут исчерпаны. В Азербайджане высокий уровень
военной подготовки. За последние 6 лет военные
расходы в Азербайджане возросли в 5 раз, развивается
военная промышленность, приобретается военная
техника. Это наше естественное право защищаться
военным путем. Военный бюджет Азербайджана
составляет 1 млрд. 300 млн. долларов США и будет
еще более увеличиваться. Мы покупаем военную
технику, самолеты, боеприпасы, чтобы быть готовыми
освободить оккупированные территории, и мы готовы к
этому. Конфликт тогда найдет свое мирное разрешение,
когда армяне почувствуют силу Азербайджана. Решение
проблемы возможно только в рамках территориальной
целостности Азербайджана.
Сегодня Азербайджанская армия во всех отно
шениях сильнее и профессиональнее армии Армении.
Азербайджан является одним из редких государств,
которое не зависит от внешней помощи, и мы
можем всегда начать боевые действия», – сказал
Президент нашей страны Ильхам Алиев на совещании,
посвященным вопросам военного строительства в
апреле этого года [12].
Армяно–Азербайджанский
Нагорно–Карабахский
конфликт, продолжающийся более 25 лет, протекал в
различных по сути геополитических, государственно–
правовых и информационных контекстах. За это
время Азербайджан прошел сложных путь истори
ческих испытаний от кризиса и развала Союза до
провозглашения независимости. При этом в Азербай
джане перестроечные процессы, в отличие от других
республик, существенно усугублялись наличием конф
ликта, который перманентно «раскалялся» от действия
множества непредсказуемых факторов [5, c. 46]. При
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этом не только изменения в стране влияли на ход
развития конфликта, но и сам конфликт специфически
влиял на динамику общественно–политической ситуа
ции в Азербайджане. Между этими процессами устанав
ливалось сложное взаимодействие.
Изменение,
провоцируемое
конфликтом,
как
правило, сопровождалось сменой руководства и резким
обострением ситуации в стране. За восемь лет пять
раз менялось руководство, своеобразный рекорд на
всем постсоветском пространстве. «Со временем поле
конфликта превращалось в арену «внутриполитических
и геополитических игр» [7, c. 17]. Происходило
формирование различных по амбициям и интересам
политических центров сил. «Противоречия в обществе
вызывали трансформации в идеологии урегулирования
конфликта и деятельности СМИ» [4, c. 54].
В силу ряда факторов Азербайджан изначально
оказался в состоянии проигрывающей стороны. Перма
нентное «наращивание» было заложено в инкубацион
ной фазе конфликта. Перестройка, задуманная Горба
чевым как «управляемый процесс» демократизации
социализма, вскоре вызвала сепаратистские тенденции
и обозначила контуры будущих этноконфликтов. Уже
в ноябре 1987 года был отправлен на пенсию член
Политбюро и первый вице–премьер СССР Г. Алиев. К
этому времени идеологи «карабахского сепаратизма»,
заняв прочные позиции в Кремле, направили энергию
гласности на реализацию своей цели. Немаловажное
значение имело и то, что они опирались на политико–
финансовую поддержку, организованной зарубежной
диаспоры [1, c. 48]. В этот период был реанимирован
исторический «образ врага», определялись цели, задачи
и конкретные механизмы реанимации программы
борьбы. Все было готово к началу «холодной» и в
последующем настоящей войны.
В начальной фазе многое зависело от позиции и
действий руководства Азербайджана и работы СМИ.
Но марионеточное руководство под руководством
К. Багирова проявило полную беспомощность. В это
критическое время, когда конфликт уже вырывался
на «оперативный простор», руководство продолжало
подчеркивать свою полную зависимость от Кремля.
СМИ были парализованы и ограничивались «ретранс
ляцией» московской информации. Тем самым,
азербайджанские СМИ заведомо обрекали себя на
информационную блокаду [6, c. 72].
Зарождение конфликта происходило в форме
стихийных митингов протеста. За внешним сходством
«армянских» и «азербайджанских» митингов скрыва
лись весьма существенные различия. Если первые
изначально координировались из единого центра
(комитет «Карабах» с многочисленным филиалами),
то в Азербайджане они носили стихийный характер и
негативно воспринимались руководством, в частности,
А. Везиров препятствовал проведению митингов.
«Если «армянские митинги» были ориентированы на
реализацию вполне определенной национальной идеи,
то «азербайджанские митинги» работали в режиме
инстинктивной реакции на внешние стимулы, чаще
исходящие из Москвы» [6, c. 72].
Ученые и политическое руководство постепенно
втягивались в идейную схватку, которая вначале носила
более «академичный характер». Конфликтующие
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стороны жестко конкурировали в реанимации истори
ческих фактов и ревизии архивных материалов. Армяне
пытались обосновать «цивилизованность своей» и
«дикость» азербайджанской нации. На эту идейную
борьбу были брошены значительные интеллектуальные
силы и, в соответствии с логикой развития идейной
конфронтации, создавался специфический язык СМИ.
Ключевую роль в работе СМИ на данном этапе играли
понятия «геноцид», ««многострадальный народ»,
«фашизм», «варвар» и так далее. Явно и неявно
армянские СМИ способствовали формированию образа
«кровожадного врага», что создавало реальные предпо
сылки для решительной акции. «Азербайджанская
сторона идеологически всегда сильно опаздывала.
Параллельно с идейной схваткой набирал силу весьма
опасный социальный феномен – митинговая толпа. И
«образ врага» создавался специально для «митинговой
толпы» в режиме агрессивности» [7, c. 21].
Вскоре «митинговая война» стала конкретным
воплощением конфликта. СМИ Москвы, освещая
в романтических терминах проведение армянских
«митингов», провоцировали их агрессивности. СМИ
Азербайджана ориентировались на негативное описание
«митинга» вообще – и своих и чужих. Политическое
руководство в этот момент совершило, возможно,
главную ошибку. Оно не пошло на диалог с «митингом»,
который в ту пору крайне нуждался в политической
организованности, целевой установке и так далее. Руко
водство Азербайджана увидело в «митинге» наиболее
опасного для себя «врага». Оно оказалось между
«общим» и «внутренним» врагом. Так была зало
жена позиция беспощадной борьбы со «своими
врагами», что расширяло возможности политического
манипулирования конфликтом и осложняло его урегули
рование. Руководству Азербайджана не хватало того
политического опыта, умения и даже смелости, которые
были у общенационального лидера Гейдара Алиева.
Руководство Азербайджана и официальные СМИ
наносили удары в основном по «внутреннему врагу»:
Так в декабре 1988 и, особенно в январе 1990 года, в
результате жесткой оккупации Азербайджана советс
кими войсками к власти пришел новый ставленник
Москвы – А. Муталибов, он продолжил борьбу против
внутренних врагов. Агония Союза усиливалась и в
ситуации всеобщей анархии, конфликт постепенно
перерастал в реальную войну между Азербайджаном
и Арменией, о которой впервые откровенно сказал
общенациональный лидер Гейдар Алиев, который тогда
находился в Нахчыване.
Формировались народные фронты, партии и альтер
нативные СМИ, руководствующиеся директивами
амбициозных политиков. Существенные изменения
происходили и с «образом врага». К «традиционному
врагу» добавлялись новые «внутренние», а после
января 1990 года и «внешние» в лице Москвы.
Конфликт усложнялся: на одном уровне шли боевые
действия, на другом – геополитическое и экономическое
соперничество, на третьем – ожесточенная борьба за
власть.
«Начало масштабных боевых действий совпало
с развалом Союза и обретением независимости
Азербайджана (осень 1991 года) и продолжалось до
мая 1994 года. За это время произошли перевороты
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

в марте и мае 1992 года. В этой «странной войне»
политические манипуляции (цифрами, заложниками,
пленными, жертвами и трупами) достигли наивысшей
фазы. Конфликтующие друг с другом и с властью
многочисленные партии и их СМИ продолжали каждый
на свой «манер» воевать против «общего» врага, а также
против «внутренних» и «внешних». И как результат
Азербайджан, проигрывая войну, терял территории и
обретал беженцев, внутриполитическую нестабильность,
угрозу переворотов и гражданской войны. Продолжение
войны при такой анархии означало бы наращивание
негативов для страны. Страна остро нуждалась в таком
четком, грамотном и главное патриотичном политике,
каким был Гейдар Алиев. Именно ему в июне 1993 года
удалось спасти Азербайджан от кровопролитной
гражданской войны. Именно Гейдар Алиев стал вести
переговоры о прекращения огня, это было крайне
необходимо для подписания контракта века. Гейдар
Алиев понимал, что только прекращение военных
действий может привлечь западные страны к участию в
освоении нефтяных запасов Каспийского моря.
В мае 1994 года был подписан Бишкекский мирный
протокол и конфликт трансформировался в плоскость
миротворческого урегулирования. «Процесс подписания
Бишкекского мирного протокола был болезненным,
существовало немало противоречий и несогласованных
пунктов, однако в целом конфликтующие стороны
были ориентированы на мир или, по крайней мере,
на долгосрочное установление режима прекращения
огня. Стремление «к передышке» было обусловлено
наличием самых разных факторов, в том числе внешне
политического и внутреннего (для каждого отдельного
конфликтующего субъекта) характера» [7, c. 21].
Заслугой общенационального лидера Гейдара Алиева
было то, что Бишкекский протокол напрочь отвергал
перспективу установления армянского контроля над
важнейшим в стратегическом отношении железно
дорожным участком. «Бишкекский протокол гаранти
ровал беспрепятственное транспортное сообщение
Азербайджана с внешним миром и, соответственно,
позволял ему и далее полагаться на поддержку
влиятельных топливных корпораций. Тем более что
топливная дипломатия по состоянию на май 1994 года
уже успела отметиться немалыми достижениями в
сфере дипломатии». Благодаря внешнеполитической
курсу общенационального лидера Гейдара Алиева
Бишкекский протокол хотя и не обсуждал проблему
статуса Нагорного Карабаха, однако все равно был в
определенной мере в пользу Азербайджана, потому что
во многом опирался на резолюции ООН. Бишкекский
протокол гласил, что: «стороны выступили за
естественную активную роль Содружества и Межпар
ламентской Ассамблеи в прекращении конфликта,
в реализации связанных с этим принципов, целей и
конкретных решений ООН и СБСЕ (прежде всего
резолюций Совета Безопасности ООН 822, 853, 874,
884)». Эти четыре резолюции Совет Безопасности
ООН осуждали армянскую блокаду Азербайджана [8].
Они требовали: РЕЗОЛЮЦИЯ №822 (от 30 апреля
1993 года) состоит из 5 пунктов и в своем 1 пункте
требует «немедленного вывода всех оккупирующих
сил из Кельбаджарского района и других недавно
оккупированных районов Азербайджана». РЕЗОЛЮЦИЯ
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№853 (от 29 июля 1993 года) состоит из 14 пунктов и
«осуждает захват Агдамского района и всех других,
недавно оккупированных районов Азербайджанской
Республики» (пункт 1), «требует… немедленного,
полного и безоговорочного вывода участвующих в
конфликте оккупационных сил из Агдамского района
и всех других недавно оккупированных районов
Азербайджана» (пункт 3), «настоятельно призывает
правительство Республики Армении продолжать оказы
вать свое влияние в целях обеспечения соблюдения
армянами нагорно–карабахского региона Азербайджана
положений резолюции 822 (1993) и настоящей
резолюции и принятия этой стороной предложений
Минской группы» (пункт 9). РЕЗОЛЮЦИЯ №874
(от 14 октября 1993 года) состоит из 13 пунктов и
«выражает свою серьезную озабоченность тем, что
продолжение конфликта в нагорно–карабахском регионе
Азербайджанской Республики и вокруг него и
сохранение напряженности в отношениях между
Республикой Армения и Азербайджанской Республикой
создает угрозу миру и безопасности в регионе,
вновь подтверждает суверенитет и территориальную
целостность Азербайджана и всех других государств
в регионе, вновь подтверждает нерушимость между
народных границ и недопустимость применения
силы для приобретения территории» (преамбула).
РЕЗОЛЮЦИЯ №884 (от 12 ноября 1993 года)
состоит из 9 пунктов и подтверждает «суверенитет и
территориальную целостность Азербайджана и всех
других государств в регионе» (преамбула) и «осуждает
недавние нарушения установленного сторонами прекра
щения огня, которые повлекли за собой возобновление
военных действий, и в частности осуждает окку
пацию Зангеланского района и города Горадиза,
нападения на мирных жителей и обстрел территории
Азербайджанской Республики» (пункт 1), и «требует от
заинтересованных сторон немедленного прекращения
военных действий и враждебных актов, одностороннего
вывода оккупирующих сил из Зангеланского района
и города Горадиза и вывода оккупирующих сил из
других оккупированных недавно районов Азербайджана»
(пункт 4).
Проводя постоянную работу в ООН с членами
Совета Безопасности ООН, наша республика в
значительной мере способствовала принятию четырех
резолюций по армяно–азербайджанскому конфликту,
требующих неизменного полного и безоговорочного
вывода оккупационных сил, подтверждающих террито
риальную целостность и неприкосновенность границ
Азербайджана, возвращение беженцев в места их
постоянного проживания. Следует отметить, что ни в
одной из этих резолюций, в заявлениях председателя
Совета Безопасности, Армении не названа агрессором,
виновником оккупации даже несмотря на то, что вся
картина армяно–азербайджанского конфликта для
всех членов Совета Безопасности была ясной. Только
в резолюции №884 Армения была названа заинте
ресованной стороной в конфликте и председатель
Совета Безопасности обратился к ней с призывом
использовать свое влияние с целью достичь соблю
дения
армянами
Нагорно–Карабахского
региона
Азербайджанской Республики резолюций №822, 853,
874 и обеспечить, чтобы соответствующим силам
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не
предоставлялись
средства,
способствующие
дальнейшему расширению их военной кампании, что
следует трактовать как признание Армении участником
конфликта в качестве «источника средств».
Заключение Бишкекского договора было большой
заслугой внешнеполитического курса Гейдара Алиева.
До сегодняшнего дня армяне убеждены, что этот
протокол не был в их интересах, и поэтому называют
протокол «нефтяным шантажом и топливной дипло
матией». «На контролируемых Армией обороны
Нагорного Карабаха землях действительно нет комму
никационных коридоров регионального и уж тем
более транзитного значения, а соответственно, нет и
механизмов блокировки «азербайджанского выхода»
во внешний мир. Мировое сообщество (разумеется,
при грамотном ведении нами дипломатического дела),
скорее всего, с пониманием отнеслось бы к факту
жизненно важного для заблокированного армянского
народа контроля над железнодорожной артерией. Но мы
упустили свой шанс» [9].
Бишкеский протокол был заключен по инициативе
Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Он предусматривал
создание механизма обеспечения невозобновления
военных и враждебных действий, вывод войск с
занятых территорий и возобновление функционирования
коммуникаций, возвращение беженцев [10]. Однако,
эти принципы Арменией не соблюдались. Минская
группа ОБСЕ в подготовке Бишкеского протокола не
участвовала.
Деятельность созданной в мае 1992 года Минской
группы ОБСЕ на практике мало к чему привела в деле
урегулирования. Основными задачами Минской группы
являются урегулирование армяно–азербайджанского
конфликта, подготовка соответствующего документа
для решения проблемы Нагорного Карабаха мирными
средствами и окончательное, раз и навсегда, преодо
ление этого конфликта через созыв Минской конфе
ренции. В состав Минской группы входили 11 госу
дарств: Германия, США, Франция, Италия, Швеция,
Чехия, Турция, Беларусь, Россия, Азербайджан и
Армения. Функции ее сопредседателей выполняли с
декабря 1994 года представители двух государств –
России и Финляндии. В декабре 1994 года в Будапеште
был определен вопрос о председательстве в Минской
группе. Там впервые было принято решение о том,
что если соглашение будет достигнуто, то в наш
регион будут введены миротворческие силы ОБСЕ.
Было предусмотрено, что миротворческие силы будут
состоять из представителей отдельных стран, не
имеющих интересов в этом регионе.
Для предотвращения возобновления боевых дейст
вий, одной из главных задач являлось размещение
миротворческого контингента на конфликтной терри
тории. И тут уже на первое место вставала проблема
не то, что должны они быть размещены или нет, а то,
под чьей эгидой они должны были быть представлены.
С одной стороны под эгидой ОБСЕ, хотя здесь следует
сделать оговорку, что ОБСЕ пока не обладает своими
вооруженными силами, а значит, необходимо было
задействовать силы НАТО. Но это не устраивало
Россию, заявляющую о своем опыте проведения
миротворческих операций на Кавказе (Абхазия).
Она тоже хотела разместить свой миротворческий
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контингент в данном регионе. Вопрос размещения
натовских войск также был очень сложным. Чтобы
разместить турецкую базу в Азербайджане нужно было
разрешение на это всех членов–участников НАТО, а это
весьма проблематично, во–вторых это противоречило
решению Будапештского саммита ОБСЕ. Таким образом,
вопрос о военном посредничестве не был решен, и не
планируется далее его решение. Сам общенациональный
лидер так оценил Будапештский саммит: «Считаю, что
на будапештской встрече было принято важное решение
по нашему конфликту» [11].
С 1997 года благодаря активной позиции в пере
говорах в ОБСЕ Азербайджану удалось привлечь значи
тельно более авторитетных участников, чем Финляндия.
Ими стали США и Франции [3, c. 78]. Соответственно
имеются сопредседатели Минской Конференции ОБСЕ
от каждой из трех сторон – посредников: России, США
и Франции.
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Strategy of involvement of the international organizations
to fair permission of the Armenian–Azerbaijani,
Nagorno–Karabakh conflict
In the scientific article it is noted that the role of the international organizations
is especially important as Azerbaijan always supported peaceful settlement of
the Armenian–Azerbaijani, Nagorno–Karabakh conflict by negotiations through
international mediators. Violation of the major right of the state to territorial integrity
leads to tragic consequences, war and destructions. Process of settlement of the
Armenian–Azerbaijani Nagorno–Karabakh conflict fixes a certain stagnation, lack
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of a little significant dynamics of positive development recently. In article the role
the strategy of the national leader Heydar Aliyev in involvement of the international
organizations to fair resolution of conflict is considered.
Keywords: Nagorno–Karabakh, conflict, settlement, Azerbaijan, Heydar Aliyev,
international organizations.
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Стратегія залучення міжнародних організацій
до справедливого вирішення Вірмено–Азербайджанського
Нагірно–Карабахського конфлікту
Відзначається, що роль міжнародних організацій особливо важлива,
так як Азербайджан завжди виступав за мирне врегулювання Вірмено–
Азербайджанського Нагірно–Карабахського конфлікту шляхом переговорів
через міжнародних посередників. Попрання найважливішого права держави на
територіальну цілісність призводить до трагічних наслідків, війні і руйнувань.
Процес врегулювання Вірмено–Азербайджанського Нагірно–Карабахського
конфлікту останнім часом фіксує певний застій, відсутність скільки–небудь
значимої динаміки позитивного розвитку. У статті розглядається роль
стратегії загальнонаціонального лідера Гейдара Алієва в залученні міжнародних
організацій до справедливого вирішення конфлікту.
Ключові слова: Нагорний Карабах, конфлікт, врегулювання, Азербайджан,
Гейдар Алієв, міжнародні організації.
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Socio–political activity of Mehriban Aliyeva
as the proof of Azerbaijani woman’s
working status
The article refers to sources related to the characteristics of the Azerbaijani
woman, social life style and public status. The status of the Azerbaijani woman in the
Azerbaijan Democratic Republic and the Soviet power is mentioned. The essence of
the state policy pursued by the Republic of Azerbaijan in the late 20th and early 21st
centuries is disclosed. An explanation of the current legislation in this field is provided.
Thoughts and deeds by Heydar Aliyev and Ilham Aliyev in the field of public policy on
women are widely covered. Mehriban Aliyeva’s services are valued in the formation
and promotion of women’s movements in Azerbaijan. The achievements of Mehriban
Aliyeva in social, public and political activities are mentioned.
Keywords: Azerbaijani woman, Mehriban Aliyeva, women policy, family, public
status.

(стаття друкується мовою оригіналу)
When we look at women’s characters in literary samples
from ancient times to the present day that have been
translated into Azerbaijani and have become a part of the
Azerbaijani culture, we can see that women have always
been regarded as defenders of honor and dignity. Even
in Islam, which gives women the greatest privilege, it is
clearly declared that paradise is under the feet of mothers.
In the various genres of oral folklore of Azerbaijan, the
subject of social activeness of women is widely covered
in the background of family and society, women and men,
sister and brother relations. Particularly, in the epic «Kitabi
Dede Gorgud» the women are one of the most active forces,
the position of the woman in society, her motherhood honor,
family name, pure love, selflessness, courage and other
features have been presented in an obvious way.
In addition to the existence of ethical values in the
«Kitabi–Dede Gorgud», the democratic attitude of the
Turks towards women is also in the center of attention. The
dominant idea is that the mother is sacred and inviolable.
«Kitabi–Dede Gorgud», the foundation book of Oghuz
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spirituality, serves the triumph of human ideals with its gifts
even today [2]. This attitude was not merely the respect
for women, but of the fact that «the Turkish woman was
able to realize her capabilities not only within a single
family, but also in the nation, the state, the community, and
the society. They would reckon with her, appreciate her
words and would listen to her advice» [9]. The Azerbaijani
women, whose majority is the Oghuz Turks, have always
been committed to her social status with her intelligence,
wisdom, loyalty, heroism, dignity and high maternal
quality. Women also have a special place in shaping the
moral values of the Azerbaijanis who have given unique
treasure to the treasury of the human culture and solving
the problematic issues of the people. Ancient history of
Azerbaijan gives a rich material to describe women as a
source of life and wisdom. Historical facts confirm that,
besides being a wife and mother, Azerbaijani women have
created the best examples of classical poetry and have
actively participated in the protection of the Motherland and
the management of the society. The level of socio–cultural
activity of the Azerbaijani women in the last century, both
during the Democratic Republic of Azerbaijan and during
the Soviet period, has increased dramatically, and their
active representatives have worked very efficiently for
the sake of the country, the people and the society. In this
sense, the twentieth century went down to the history as
the period when the role of women in the society rose up
both in Azerbaijan and all around the world. Azerbaijan’s
re–independence in 1991 has created a more democratic
and legal basis for the rise of women’s social status. In
particular, taking serious steps to increase women’s activism
in society after Heydar Aliev’s return to power (1993)
was a manifestation of state care for women’s movement.
Socio–political activity of women, along with existing
historical traditions, revealed the essence of the gender
policy implemented in Azerbaijan. Such an approach was
expressly stated in Heydar Aliyev’s speeches: «The people
of Azerbaijan have always respected the woman, her
role in the life of the community, and her high position.
The notions of the country, land and the language that
people regard as the dearest, most precious and sacred are
parallel to the mother’s name. Respect for the name of the
woman, the eternal love to the mother found its brilliant
imprint on our cultural and artistic heritage. The prominent
representatives of literature and culture have outlined the
courage, beauty, moral purity of the Azerbaijani woman in
their works» [9]. The woman who is the first educator of the
humanity and the selfless defender of the family is one of
the main criteria for defining the image of the Azerbaijani
people. The Constitution of the Republic of Azerbaijan
adopted in 1995 confirms the equal right of women to
men and creates a legal basis for their active participation
in the process of democratic state building. Article 25 of
the constitution defining a reliable basis for the protection
of women’s rights is clearly unequivocally defined by the
equality of all before the law and the court, as well as of
men and women with the same rights and freedoms. The
third part of that article prohibits the restriction of human
and civil rights and freedoms for sexual orientation by
providing equality of all human rights and freedoms for
all, regardless of gender [1, p. 14–15]. Thanks to this,
the voice of the Azerbaijani women who have actively
participated in the democratization processes of the
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society and are in line with the requirements of the new
era, comes from the prestigious international arenas. The
social and political activeness of women in the Republic
of Azerbaijan has increased even after the United Nations
has joined the Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination against Women (June 30, 1995).
The establishment of the «State Committee on Women’s
Issues» by the Decree of 14 January 1998 signed by
Heydar Aliyev opened new horizons for the protection of
women’s rights and their participation in the socio–political
life of our country. The Decree dated 6 March 2000 [2]
on «Implementation of the State Policy on Women in the
Republic of Azerbaijan» ensures the provision of equal
representation of women in leadership at all levels of state
institutions of the Republic of Azerbaijan. In 2000 «The
National Action Plan for Women’s Problems of the Republic
of Azerbaijan» (2000–2005) was also approved. In the
National Action Plan, putting women’s problems always
on the spotlight, taking urgent concrete actions on women’s
issues, and preparing state programs were enshrined» [8].
In subsequent years, the Republic of Azerbaijan joined
international conventions on «Political Rights of Women»,
«Cancellation of All Forms of Discrimination against
Women», «Minimum age for marriage and registration of
marriages».
Continuing the political course of Heydar Aliyev,
President Ilham Aliyev has always kept his focus on state–
run women’s policy. The implementation of gender policies
has been prioritized as some other areas. In order to make
women’s status more responsive and intensive, President
Ilham Aliyev decided to create a State Committee for
Family, Women and Children Affairs in 2006 to ensure that
the Committee promotes effective activities in the area of
women’s policy. Today, it also carries out purposeful work.
Ilham Aliyev has always appreciated the role of women
in the achievements of our republic: «The Azerbaijani
women, who have achieved unprecedented success in
the pursuit of women’s rights in the last century, are
now active participants of the socio–political, economic,
cultural heritage of our country. They give a considerable
contribution to the solution of fateful national issues. Their
high esteemed position in state building transformed this
holiday into a holiday of our people and society, which
is closely integrated with the idea of independence. The
achievements gained in science, education, culture, health
and other fields confirm that the Azerbaijani women have a
great potential» [7, p. 82].
In accordance with the requirements of gender policy,
serious steps are being taken to ensure the equality of
men and women in Azerbaijan and to increase the role of
women in public administration in all state structures. The
services of Mehriban Aliyeva, President of Heydar Aliyev
Foundation, UNESCO and ISESCO Goodwill Ambassador,
MP, First Vice President of Azerbaijan, should be especially
emphasized in the implementation of the State Policy on
Women, and in general, the formation and promotion of
the 21st century Azerbaijani women’s movement. Mehriban
Aliyeva, who gained the people’s confidence with her
irreconcilable attitude towards negative trends that make
the society and national values undergo debasement, is
also in limelight of the international community. Mehriban
Aliyeva has created a new page for the Azerbaijani women’s
social activity by focusing her intellectual energy on the
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development of the society. She has promoted the cultural
heritage of Azerbaijan through reputable international
organizations such as UNESCO and ISESCO. Especially
at the time when young people’s interest in the world turns
to art and culture, Mehriban Aliyeva pays great attention
to the world’s cultural heritage, cultural masterpieces» [4,
p. 9; 8]. Mehriban Aliyeva’s broad socio–political activity
has an exceptional role not only in Azerbaijan but also in
shaping a positive image of women worldwide. Mehriban
Aliyeva, a symbol of the Azerbaijani women’s dignity,
is a true example for women living in other countries as
well as supporting the rise of women’s role in society
in the humanitarian, scientific and educational and other
spheres. Particularly important part of the public initiatives
proposed by Mehriban Aliyeva includes the construction
of new schools, healthcare for the family and children.
Schools built in the different regions of Azerbaijan through
the Heydar Aliyev Foundation, adapted to the most up–
to–date requirements, constitute a major educational
factor in the regions and stimulate people’s interest in
education. Construction of schools in our regions with
modern requirements and equipping them with the latest
technologies are aimed at balanced development of the
regions and in general the socio–economic progress of
Azerbaijan [8]. As a leader of modern Azerbaijan women’s
movement, Mehriban Aliyeva, who is an example for
Azerbaijani women for socio–political, as well as scientific
and cultural activity, is distinguished by both tradition
and modernity, secularism and correlation with historical
roots in her activity. Concerning the role of women in the
family and their attitude to the family, Mehriban Aliyeva
thinks that for every woman, her family and children are
the most important part of her life. Mrs. Aliyeva, who was
awarded with numerous awards, was also awarded with
Order of Ruby Cross by the Russian International Charity
Foundation «Philanthropists of the Century». She became
«The Woman of the Year» (2005), was awarded with the
international prize «Golden Heart» (2007) for her services
and outstanding achievements in the field of charity. Being
awarded with «Heydar Aliyev Order» by President Ilham
Aliyev’s decree dated May 5, 2009 is a worthy assessment
of her perseverance. Mehriban Aliyeva was awarded with
the Grand Commander`s Cross of the Order of Merit of
the Polish Republic in 2009. In 2010 Legion of Honour of
France and UNESCO Mozart Medal were given to Mrs.
Aliyeva.
Mehriban Aliyeva was awarded with the «Turkish
World Service Award» by Turkish World Writers and Artists
Foundation (TÜRKSAV) for the great contribution to the
protection and promotion of material and non–material
cultural monuments of Azerbaijani Turks which is a rich
part of the Turkic world cultural heritage. Meanwhile, the
Honorary Professor of the Moscow State Medical University
named after I. M. Sechenov (2012), «Union Stars» award
by the CIS Interstate Council for Humanitarian Cooperation
and CIS Interstate Fund for Humanitarian Cooperation, and
«Prix de la Fondation» award (2011) by Crans Montana
Forum are also in the list. Pakistan’s prestigious Daily
Times newspaper and Women’s Volunteers Organization
named Mehriban Aliyeva «Humanity Symbol – Person of
2012». According to the results of the poll conducted by
the French Cultural Center in France and «Nefertiti Media
Productions» in Egypt, Mehriban Aliyeva was given the title
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of «The most influential woman of 2014» for her services
as UNESCO Goodwill Ambassador, as well as promotion
of culture and contribution to international cultural
exchanges, science, health, sports, education, technology
and environmental development. As the chairman of the
Baku 2015 Organizing Committee of the First European
Games Mehriban Aliyeva demonstrated the ability of
the Azerbaijani woman to succeed. Mehriban Aliyeva’s
activities on women’s rights enabled the international
community to focus on our country. She was given awards
and honorary names of the Republic of Azerbaijan, as
well as various state and international organizations for
significant contributions to the dynamic development
of the country, for her valuable services in the field of
promotion of our culture throughout the world, as well as
her commitment to the preservation of the world cultural
heritage, to social justice and humanism principles.
Mehriban Aliyeva, who serves a great deal of charity and
serves the highest ideals of humanity, embodies the image
of the modern Azerbaijani woman all over the world. The
basis of multifaceted activities of Mehriban Aliyeva is
serving the nation. She smashed the stereotype in public
saying «some sets of social problems should solely be
solved by the state» and made it possible for all sections
of the society to switch their role from being an outsider
into an active participant. Politician Yevgeny Krishtaliyov
describes Mrs. Mehriban Aliyeva this way: «she is the
leading woman by nature, she has a clear position, a
civic and a public position». In this sense, Mehriban
Aliyeva, with her work, revived the women’s movement in
Azerbaijan and opened a new era in its history. «Mehriban
Aliyeva is known as a worthy representative of Azerbaijan,
a philanthropist both in the country and around the world,
and as someone who has done a great deal of work in
science, education, health, and cares about culture and
sports» [5]. Mehriban Aliyeva has greatly contributed to the
development of Azerbaijan’s relations with UNESCO. She
has been awarded with the Goodwill Ambassador (2004) of
the organization for her contribution to the development of
traditional music, literature, poetry and musical education
and world cultural exchanges in the field of oral traditions
and music traditions [5]. Mehriban Aliyeva has historical
services in the development of the Azerbaijani state and
people, as well as women policy. She has confirmed
with her deeds that as a formal person, both a carrier of
national values of Azerbaijan and a philanthropist, she is
in the service of sacred motherhood in all of her projects.
As a result of Mehriban Aliyeva’s efforts, reflecting all
the noble features inherent in Azerbaijan’s lady, women’s
movement in Azerbaijan has risen to a new level today, and
a strong «First Lady» institution has been established in
the country’s political system. «Her multifaceted activities
in the scope of the protection of the country’s tangible and
intangible heritage, revealing the reality of Azerbaijan, the
truth about the Nagorno–Karabakh conflict, the promotion
of charity and humanitarian initiatives demonstrate the
inexhaustible power of the Azerbaijani lady» [3]. All this
shows that the contemporary Azerbaijan lady continues to
dignify her historical mission and is courageous enough in
guarding our national–moral values. The social and political
views of Mehriban Aliyeva are dominated by such thoughts
that compassion, humanism and care are essential in every
society. «A society, where both public institutions and
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civil society operate on the basis of these principles, is a
developed and successful one. Mercy is not just to extend
the hand of help to people in trouble. Mercy sometimes
requires a difficult and responsible decision making» [6].
For her activities in the pursuit of national and universal
cultural progress and such high qualities, the public interest
in Mehriban Aliyeva’s personality in the Azerbaijani society
and in the world community is at the high level» [4, p.
9]. All these achievements confirm that in terms of the
implementation of state–run women policy in the Republic
of Azerbaijan, democratic development of society, protection
of women’s rights, the promotion of women’s movement
and gender equality, First Vice President of the Republic of
Azerbaijan Mehriban Aliyeva makes invaluable contribution
to the development of modern society. Due to such state
policy on women today Azerbaijani woman besides being
a mother is also a competent politician, businesswoman,
civil servant, and MP. This activity, which is observed in the
promotion of women’s socio–political status, also reveals
the essence of gender policy in Azerbaijan, along with
traditional values, and opens new perspectives for equal
access to all opportunities.
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Соціально–політична діяльність Мехрібан Алієвої
як доказ робочого статусу азербайджанської жінки
Згадуються джерела, пов’язані з характеристиками азербайджанської
жінки, соціальним стилем життя і суспільним статусом. Вказується
статус азербайджанської жінки в Азербайджанській Демократичній
Республіці та Радянської влади. Розкрито сутність державної політики,
що проводиться Азербайджанською Республікою в кінці ХХ – початку XXI
століть. Надано пояснення діючого законодавства в цій галузі. Думки і справи
Гейдара Алієва і Ільхама Алієва в області державної політики по відношенню
до жінок широко висвітлюються. Послуги Мехрібан Алієвої цінуються
в формуванні та просуванні жіночих рухів в Азербайджані. Згадуються
досягнення Мехрібан Алієвої у соціальній, громадській та політичній
діяльності.
Ключові слова: азербайджанська жінка, Мехрібан Алієва, політика жінок,
сім’я, громадський статус.
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Концепція розвитку
засобів масової інформації
в Чеській Республіці та їх вплив
на прийняття політичних рішень
Метою даної статті є дослідження концепції розвитку засобів масової
інформації в Чеській Республіці та їх вплив для прийняття політичних рішень. В
статті аналізується початкове поле функціонування мас медіа та нормативно
правова база. Простежується еволюція законодавства Чеської Республіки в
сфері мас медіа, що й становить основу концепції розвитку засобів масової
інформації. Під час написання статті автором були використанні наступні
методи: історичний, аналіз, синтез, порівняння. Основні одержані висновки
полягають в наступному: побудова якісного інституту функціонування
засобів масової інформації не можлива без створення державних органів, які
б займалися розробкою законодавчого поля в сфері мас медіа, стежили б за
дотриманням законів та контролювали б роботу ЗМІ. Модель функціонування
ВВС може бути модифіковано і застосована для країн Центральної та Східної
Європи.
Ключові слова: Чеська Республіка, засоби масової інформації, закон,
функціонування, концепція, вплив.

Свобода засобів масової інформації є не від’ємною
частиною існування демократичного суспільства.
Норберт Вінер стверджував, що без вільного доступу
до інформації будь яка система приречена на розпад.
Гарантія свобод слова, вільно збирати та поширювати
інформацію є тією необхідністю яку потребує будь
яке суспільство в інформаційну епоху, особливо це
стосується українського суспільства, яке довгий час не
мало такої можливості, через те що в часи Радянського
Союзу засоби масової інформації стали засобами
масової пропаганди і були основним рупором правлячої
комуністичної партії. Станом на 2012 р., до трагічних
подій в Україні за свободою засобів масової інформації
посідає 116 місце з понад 180 країн світу за даними
«Репортерів без кордонів» [8], показовим в даному
контексті для України може бути чеський досвід. Чехія в
2012 році посіла 14 місце. Чехія, як і Україна, отримала
радянську систему засобів масової інформації, добре
розбудовану мережу центральних та районних ЗМІ, але
за короткий відрізок часу зуміла їх перебудувати і на
сьогоднішній день засоби масової інформації в країні
є чи не найголовнішим критиком влади. Вони можуть
впливати на думку не лише громадян, а й політиків.
Формування інституту медіа в Чеській Республіці
почалось в 1990 р. з того, що трудові колективи почали
запроваджувати самоврядування та почали обирати
головних редакторів. Така «спонтанна привати
зація», що тривала два роки, торкнулась більшість
діючих засобів масової інформації, інші були визнані
банкрутами,
або
продані
власниками
(останнє
стосується, зокрема, періодичних видань галузевих
асоціацій) іноземним видавничим групам, або ж
приватизовані в ході «сертифікатної» приватизації,
яка розпочалось у 1992 році [4]. Варто додати що
до 1989 р. Чехословаччина мала досить широку
мережу засобів масової інформації, яка нараховувала:
6 загальнонаціональних щоденних чеських газет, 5
словацьких загальнонаціональних щоденних газет, 7
чеських регіональних щоденних газет та 3 регіональні
щоденні словацькі видання. Крім того, деякі центральні
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органи
виконавчої
влади
здійснювали
випуск
спеціалізованих друкованих видань (Міністерство
оборони (газета «Народна оборона»), Міністерство
агропромислового комплексу (газета «Сільські вісті»)
та Міністерство спорту). Свої періодичні друковані
видання мали і партійні органи – Комуністична
партія, Чехословацька народна партія, Чехословацька
соціалістична партія, Соціалістичний союз молоді,
Федерація профспілок.
Законодавча база, що заклала функціонування
інституту ЗМІ, почалась розробляти зразу після
перших незалежних виборів, де перемогу отримав
Вацлав Гавел. Першим кроком стала поправка
до Закону «Про друк» від 1966 р., згідно цієї
поправки скасовувалась цензура та дозволялось
право громадянам засновувати власні газети та інші
періодичні видання. Наступним кроком стало прийняття
в жовтні 1991 р. Закону «Про мовлення» в якому
визначались положення функціонування державних
та приватних мовників, а через місяць в Законах
«Про телебачення» та «Про радіо» було закладено
основу для трансформації державних та інших мовних
засобів масової інформації на зразок функціонування
моделі суспільної служби BBC [10]. Після розпаду
Чехословаччини було прийнято ще один закон, який
був
продиктований
необхідністю
успадкування
колишніх Чехословацьких законів на території Чеської
Республіки. В основному законодавство Чеської
республіки в сфері створення та розвитку незалежного
інституту засобів масової інформації з однієї сторони
запровадило важливі принципи побудови незалежних
ЗМІ відповідно до статті 10 Європейської конвенції
з прав людини, яка стверджує, що, з одного боку,
кожен має право на свободу вираження поглядів і
має право на отримання та поширення інформації,
цензура вважається неприйнятною, з іншого боку до
пункту 4 статті 17 здійснення цих свобод «може бути
обмежено законом, якщо такий захід є необхідний в
демократичному суспільстві для захисту прав і свобод
громадян, в інтересах національної безпеки та для
захисту громадського порядку» [7]. З іншої сторони
заклало механізми функціонування медіа інституту,
на кшталт функціонування ВВС. Згідно Закону «Про
телебачення» та Закону «Про радіо» від 7 листопада
1991 р. створювалась Чеська Телевізійна Рада, яка
складалась з 15 представників, які обирались Палатою
депутатів парламентом Чеської республіки. Рада
мала представляти регіональні, політичні, соціальні,
культурні та інші аспекти життя. Членам Ради не
можна було обіймати політичні посади, окрім того
не можна займатись будь якою діловою діяльністю.
Рада обиралась на шість років, але кожні два роки
змінювалась одна третя Чеської Телевізійної Ради.
Передбачалась також щорічна звітність діяльності
медіа сектору, перед парламентом Чеської Республіки.
Окремим дорадчим органом створювалась Наглядова
Рада, що допомагала Чеській Телевізійній Раді у
перевірці фінансового управління чеського телебачення
та радіо. Завданням Наглядової Ради була перевірка
ефективності чи неефективності використання коштів
та користування майном чеським телебаченням,
вироблення рекомендацій пов’язаних з удосконален
ням Чеського законодавства і наближення його до
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законодавства Європейського співтовариства. Наглядова
Комісія складалась з п’яти кваліфікованих експертів
обраних Чеською телевізійною Радою на чотири роки
[6]. Саме така теоретична будова і практична реалізація
даних законопроектів дала можливість інституту засобів
масової інформації в Чеській Республіці функціонувати
на засадах об’єктивності та незалежності, стати на
захист свободи слова та друку, бути платформою для
дискусій, впливати га громадську думку та на прийняття
політичних рішень.
Важливу роль чеські мас медіа відіграли при вступі
Чехії до НАТО, оскільки за результатами досліджень
американського агентства ЮСІА, у 1996 р. громадська
підтримка цього процесу значно відставала від
аналогічних показників в Угорщині, Польщі й навіть
у Румунії. Так, лише кожен 15–й громадянин Чехії
погодився б зі збільшенням бюджету армії за рахунок
видатків на охорону здоров’я та освіту.
Згідно з опитуванням громадської думки, прове
деним чеським агентством «Фактум» у 1997 р., вступ
країни до НАТО підтримували лише 37% респондентів
(для порівняння: 1994 – 56%, 1995 – 53%, 1996 – 39%),
38% – проти, решта – не визначилися.
Так, періодичні видання, які своєю позицією
схиляються до правоцентристських партій урядової
коаліції (а це переважна більшість центральних ЗМІ),
протягом кількох останніх років перед мадридським
самітом проводили широку інформаційну кампанію,
спрямовану на те, щоб не лише переконати гро
мадськість країни в необхідності її вступу до НАТО, а
й довести Заходу, що в Чехії вже дозріли всі політичні,
економічні й соціальні передумови для такого кроку [1].
21 січня 1998 р. Уряд Чеської республіки однозначно
вирішив приєднатися до Вашингтонського договору.
В 2004 р. Чеська Республіка зробила ще один
важливий крок на міжнародному рівні – вступила
до Європейського Союзу. Вступ до ЄС був одним з
пріоритетних напрямків чеського зовнішньополітичного
відомства. Шлях до ЄС був закладений ще з грудня
1990 р., а 17 грудня за посередництва Голови Уряду
ЧР Вацлава Клауса Чеська Республіка подає заявку на
Членство в ЄС. На референдумі 13–14 червня 2003 р.
населення ЧР проголосувало за її вступ у ЄС з таким
результатом: за – 77,33%, проти – 22,67%. Участь у
виборах становила 55,21% [5], і з 1 травня 2004 р. Чехія
стала повноцінним членом ЄС. 2004 року, напередодні
вступу Чехії до Євросоюзу, з’явилася низка теле/
радіопрограм, які розповідали про життя в ЄС. Однак
на відміну від влади, яка пропагувала лише позитив
членства, мас–медіа активно роз’яснювали й можливі
негативні наслідки приєднання до євроспільноти.
Радник чеського уряду Йозеф Матейка твердить, що
саме така позиція й дала змогу здобути підтримку
населення на референдумі щодо вступу країни до ЄС.
Однак водночас з’явилося багато євроскептиків, які
змушують уряд краще обстоювати інтереси Чеської
Республіки в Євросоюзі [3].
Ще одним важливим прикладом впливу мас медіа в
Чеській Республіці є звільнення віце–прем’єр–міністра
А. Бабіша в травні 2017 р. Андей Бабіш – чеський
підприємець і політичний діяч, засновник партії АNO
2011, власник медіа холдингу AGF Media, до якого
входить щотижня ва газета 5+2 dny та видавництво
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MAFRA [2]. А. Бабіша не однократно критикували
різні чеські видання та опозиційні політики,
звинувачуючи його у не сплаті податків, і вже 2 травня
2017 р. прем’єр–міністр Богуслав Суботка заявив про
звільнення віце прем’єр–міністра та міністра фінансів
А. Бабіша [9].
Підсумовуючи вище сказане можна зробити ряд
висновків. По–перше Чеська Республіка зуміла створити
незалежний інститут засобів масової інформації.
По–друге модель функціонування ВВС може бути
прийнятною для регулювання діяльності засобів
масової інформації, особливо для їх контролю. По–
третє створення колегіальних органів які складаються з
експертів та урядовців і діють на засадах доброчесності
та неупередженості створює умови для утвердження
свободи слова, вільного доступу до інформації,
створення нових мас медіа.
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The concept of the development of the media in the Czech
Republic and their influence on political decisions
The purpose of this article is to study the concept of the development of the media
in the Czech Republic and their impact on political decisions. This article analyzes the
initial field of mass media, its functioning on a normative and legal basis. The evolution
of the legislation of the Czech Republic in the sphere of the mass media, which forms
the basis of the concept of media development, is traced. When writing an article the
author used the following methods: historical, analysis, synthesis, comparison. The
main conclusions drawn are as follows: construction of a high–quality institution for
the functioning of mass media is not possible without the creation of state bodies that
would be involved in the development of the legislative field in the media, monitor
compliance with the law and monitor the work of the media. The Air Force’s model
of operation can be modified and applied to the countries of Central and Eastern
Europe.
Keywords: Czech Republic, media, law, functioning, concept, influence.
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Євроінтеграційні процеси в сучасній Україні:
культурно–мистецькі аспекти розвитку
До обговорення планується
наступна проблематика:
1. Євроінтеграційні процеси: проблеми та перспек
тиви розвитку.
2. Культурно–мистецька спадщина України у світо
вому культурному контексті.
3. Регіональна культурно–мистецька проблематика як
предмет наукового дослідження.
4. Методологічні і методичні проблеми викладання у
вищій школі.
5. Музеї і бібліотеки як культурний феномен сучас
ної доби в умовах трансформації.
6. Освіта і культура в контексті нових суспільних
реалій: здобутки і проблеми.
7. Самореалізація молодого покоління в культурному
просторі ХХІ століття.
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передати оргкомітету під час проведення заходу або
надіслати за вказаною вище адресою. Матеріали
конференції будуть опубліковані у вип. №17 Альманаху
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

«Актуальні питання культурології» (індексується у трьох
наукометричних базах) та фахових, науко–метричних
збірниках «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи
розвитку»: наук. зб. Вип.24 («Культурологія») і Вип.25
(«Мистецтвознавство»).
Адреса оргкомітету: Рівненський державний гума
нітарний університет, вул. С. Бандери, 12, кафедра
культурології і музеєзнавства (каб.46). Відповідальний за
організацію й проведення конференції – проф. Виткалов
Володимир Григорович. т. 0362–63.42.62 або вказані
вище мобільні.
ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ
До Збірників приймаються статті українською,
англійською, польською, російською мовами, обсягом
до 17 сторінок. Поля: верхнє, праве, ліве, нижнє –
2х3х2х1,5 см. Редактор: MS Word. Гарнітура: Times
New Roman, кегль 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Зліва
друкується УДК, по центру назва статті великими
літерами (жирним шрифтом), у правому полі – прізвище
та ініціали автора. Анотації, назва статті, прізвище
автора і ключові слова – англійською, російською,
українською (600–800 знаків); та англійською (повна
сторінка А–4 формату за відповідним зразком), список
літератури також подається і транслітерацією. Виконані
без урахування вимог статті розглядатися не будуть.
Деталі щодо публікації за вказаними вище телефонами
та на сайті кафедри «http:// kulturologiya.rv.ua/» у розділі
«Наукові збірники».
Оргвнесок за участь у конференції (друк програми,
кава–брейк тощо) – 35 грн. надсилати до початку заходу.
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