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Особистісний фактор у державних процесах
Галицько–Волинського князівства
у другій половині ХІІІ століття
Актуалізуються історичний досвід та міжособистісні стосунки між
наступниками Данила Галицького в другій половині ХІІІ століття.
Висвітлюються особливості взаємин між наступниками Данила
Галицького, а саме Лева Даниловича, Василька Романовича, Шварна
Даниловича, Мстислава Даниловича, Володимира Васильковича та Юрія
Львовича.
Ключові слова: Данило Галицький, Лев Данилович, Шварно, Войшелк,
Мстислав Данилович, Василько Романович, Володимир Василькович, Юрій
Львович.

У даному дослідженні на підставі низки джерел
здійснено спробу відтворення особистих взаємин
між наступниками Данила Романовича: Васильком
Романовичем, Львом Даниловичем, Шварно Даниловичем, Мстиславом Даниловичем, Володимиром
Васильковичем та Юрієм І Львовичем.
У другій половині ХІІІ ст. особистісні відносини
між князями–наступниками Данила Галицького
відігравали дуже вагому роль, безпосередньо в розвитку
державних відносин. Особливо серед наступників
Данила виділяється постать Лева Даниловича. Його
образ на сторінках Галицько–Волинського літопису
далеко неоднозначний: в першій половині він виступає
як хоробрий і відважний воїн, а в другій–як «безчесний
князь», який не радячись з своїми рідними батьком та
дядьком, втягує їх у різні військові дії. На противагу
йому бачимо ідеальних князів Шварна, Мстислава і
Володимира Васильковича. В політиці завжди відчутний
вплив особистих відносин що і зумовлює актуальність
даного дослідження.
Особисті взаємини між наступниками Данила
Галицького на сьогодні дослідженні лише поверхнево.
Тому це і стало метою даної наукової розвідки.
Завдання сформульованої теми дослідження полягає
у тому, щоб проаналізувати особисті взаємини між
наступниками Данила Галицького, розглянути детально
їхні протиріччя, визначити причини їхньої неприязні
між собою та охарактеризувати конфлікти, через які і
виникли ці протиріччя.
Дане питання розглядається у працях українських,
російських та польських дослідників в контексті
загальної розповіді про Галицько–Волинське князівство
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 127

в цілому. Зокрема, це дослідження В. Т. Пашуто,
М. С. Грушевського, І. П. Крип’якевича, Л. В. Войтовича,
М. Ф. Котляра та інших.
Хочеться особливо відзначити існування найбільшого
джерела з історії Галицько–Волинського князівства.
Це – Галицько–Волинський літопис, в якому автор
надав хронологічний перелік подій, у ньому наводяться
документи, окремі літописні записки, що були складені
у містах Галицько–Волинського князівства.
Після смерті Данила Романовича Галицько–
Волинська держава опинилася під колегіальною управою
Романовичів. У цій системі почесне старшинство
дісталося Василькові Романовичу. Як вказує М. С. Грушевський, після смерті Данила Галицького було
сформовано два табори: Василько і Шварно, тим часом
як Лев тримався осторонь від них [4, c. 92]. До явного
конфлікту не дійшло, але протиріччя з кожним роком
постійно наростали і посилювалися.
Коли саме розпочалося погіршення взаємин
між родичами, єдиної думки в історіографії не має.
П. В. Грицак вважає, що погіршення взаємин між
братами Даниловичами та Васильком Романовичем
розпочалося тоді, коли Войшелк у 1267 році пішов у
монастир і призначив своїм наступником у Литві Шварна
Даниловича, який був одружений на доньці Міндовга,
сестрі Войшелка [3, c. 118]. Шварно досить добре знався
на литовських справах, тому, коли Войшелк вирішив
піти в монастир, він був впевнений у своєму виборі.
Але, крім того, на литовський престол претендував і
Лев Данилович. Коли Войшелк призначив Шварна своїм
наступником, тим викликав найбільше невдоволення
Лева. П. В. Грицак припускає, що ця подія викликала
невдоволення також і у Василька Романовича. Можливо,
що і серед інших Романовичів запанував неспокій із–за
несподіваного зросту сил Шварна. Саме від цієї важливої
події, на думку П. В. Грицака, порушилася рівновага між
членами роду назавжди [3, c. 119].
У Галицько–Волинському літописі вказується, що Лев
був дуже злим на Шварно через заздрість, що Войшелк
віддав Литву Шварнові, а не Леву. Та про претензії Лева
на Литву літописець не вказує, і наголошує, що Лев не мав
жодного відношення до тієї країни, на відміну від брата,
який був членом династії Станкевичів. Літописець також
вказує на те, що Василько таємно підтримував Лева.
Коли Василько Романович запросив Войшелка до себе
в гості, той гарантував йому безпеку. Які побоювання
мав Войшелк невідомо, але Василько вважав, що
повинен запевнити його, щоб він не боявся нічого. Але
сам Василько не знав, що задумав Лев, і чи взагалі він
щось задумав. І коли зустріч відбулася на Васильковій
території, у Володимирі, а Лев убив Войшелка на його
ж території, відношення Василька змінилося до Лева
зовсім в протилежну сторону [1, c. 94–95].
Але щодо цієї події серед істориків не існує однієї
точки зору. Л. В. Войтович не погоджується з думкою
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П. В. Грицака та Галицько–Волинським літописом. Він
вказує, що отримання престолу Литви перетворило
Шварна на потужного володаря. Лев Данилович отримав
проти себе сильну коаліцію в особі дядька і молодшого
брата при невизначеній позиції іншого брата Мстислава.
Щоб зберегти Галицьку землю, лев опирався на союз з
угорським королем та польськими князями. Тепер його
важливим завданням стало не дати Шварно отримати
престол у Литві, і розірвати союз Шварна і їхнього
дядька. В іншому випадку йому б довелося бути лише
удільним князем при молодшому братові, який відтісняв
Василька Романовича з ролі зверхника Королівства Русі
[2, c. 56–59].
На відміну від П. В. Грицака, Л. В. Войтович не
вказує, що Лев Данилович претендував на литовський
престол. Він лише не хотів, щоб Шварно укріпився
на цьому престолі. Тоді, опираючись на підтримку
Ногая, угорського короля та краківського князя він
міг розраховувати на першість після смерті Василька
Романовича. Лев знав, що найлегше вирішити це
питання можна було просто домовившись з Войшелком.
Але Войшелк побоювався Лева Даниловича. І зустріч міг
організувати тільки Василько Романович. Але Василько
теж не дуже сильно хотів, щоб відбулася зустріч Лева
з Войшелком, бо розумів, що її метою був литовський
престол. Л. В. Войтович також наголошує на тому,
що Василько підтримував Шварно в його прагненнях
посісти литовський престол, і не погоджується з думкою
П. В. Грицака, що Василько підтримував Лева і не хотів,
щоб Шварно отримав литовський престол [2, c. 62–63].
Як зміг Лев вмовити Василька організувати зустріч
з Войшелком досі невідомо. Можна лише впевнено
сказати, що зустріч відбулася. Але все це було таємно від
Шварна Даниловича. Л. В. Войтович наголошує, що Лев
не вбивав Войшелка, а загибель була випадковою, бо Лев
приїхав лише з намірами переконати Войшелка, щоб він
не передавав престол Шварнові [2, c. 66–68]. На відміну
від Л. В. Войтовича, Галицько–Волинський літопис прямо
відзначив, що «убив Войшелка завестью же что даль землю
Литовскую брату его Шварну» [1, c. 94]. Але літописці не
звинуватили Лева, що той наперед спланував вбивство.
Версію Галицько–Волинського літопису підтримує також
М. Котляр, який теж у своїй праці вказує, що «у 1267 році
Лев Данилович розлючений тим, що Войшелк віддав
Литву Шварно, а не йому, по–звірячому забив його» [7, c.
215]. Так вважав і І. Крип’якевич, вказуючи, що «у гніві
убив литовського князя Войшелка тому, що він передав
своє князівство не йому, а Шварнові» [8, c. 93]. Цю версію
підтримують також Я. Мельничук [9], Б. Карабін [6] та
Артурас Дубонис [5], які теж наголошують, що Лев убив
Войшелка через заздрість. В той час Л. В. Войтович
наголошує, що «вбивати Войшелка він не хотів, бо це
нічого не вирішувало, а навпаки. Але якщо оцінити
результати цієї загибелі, то виграв від цього тільки Лев»
[2, c. 68].
Литовське населення перестало довіряти Шварно, бо
його брат вбив Войшелка, і той швидко втратив підтримку
місцевого населення. Престол отримав Тройден, а Шварно
програв. Лев налагодив стосунки з Тройденом, в Василько,
а потім і його син Володимир довго конфліктували з
литовськими князями,а значить і з Левом Даниловичем.
На думку ж Л. В. Войтовича, протистояння між
Шварно і Левом розпочалося ще до тієї події, в
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1262 р., за часів Данила Галицького. В цей час Данило
Галицький повернувся з еміграції і в Тернаві відбувся
княжий сейм за участю Данила і Василька Романовичів,
Болеслава Сором’язливого, Лева і Шварна Даниловичів
і Володимира Васильковича. Коли Данило емігрував
до Угорщини, Лев своїм головним завданням вважав
налагодження стосунків із Золотою Ордою, яке він і
вирішив. Йому та Василькові Романовичу було надано
ярлик, але головною умовою хана була участь руських
воїнів у завойовницьких походах монголів, на що князі
погодилися [2, c. 60–63].
Після повернення Данила Романовича, зовнішньополітичні пріоритети змінилися. Данило мав ще
надію на союз з іншими європейськими державами
відвоювати від монголів землі всієї Русі. Зрозуміло,
що Лев Данилович краще розумів всю ситуацію і до
планів батька поставився вороже. Василько Романович
теж краще орієнтувався у політичній обстановці і
не міг підтримати планів старшого брата. Позиція
брата та старшого сина дуже обурила короля Данила.
Він впевнено став обговорювати плани продовження
боротьба проти монголів. Але Тернавський з’їзд князів
пішов іншим шляхом, і головним питанням зібрання
став переділ столів в князівстві, який і призвів до першої
конфронтації між синами Данила Галицького.
Тепер найближчий сподвижник Данила його син Лев
опинився мало не в опозиції до батька. Тому Данило
Романович наближує до себе Шварно та Мстислава, які,
очевидно, перебували з ним в еміграції і дотримували його
політику. Також король відреагував дуже різко на позицію
Василька та Лева. Він відібрав у Василька Луцьку землю
і передав її синові Мстиславу, а в Лева відібрав Галицьку
землю для Шварно. Це викликало злість старшого брата,
який не хотів підкорятися волі батька, і не поспішав
віддавати свою землю, адже знав, що силою відібрати в
нього вони не зможуть, так як він впевнено закріпився
на міжнародній арені. Сам Шварно до смерті батька
знаходився з ним у Холмі. І використовував будь–які
можливості, щоб ще більше налаштувати батька проти
свого брата. Можна лише уявити, як на це відреагував
Лев, який скільки років був вірний батькові. Шварно не
наважувався захопити Галицьку землю силою. Він шукав
зближення з Васильком Романовичем, і як виявилося, не
безрезультатно. Шварно Данилович також намагався
встановити дружні стосунки і з польським королем,
якого спочатку розглядав як союзника, але вже у 1266 р.
дійшло до війни. У цій війні він міг розраховувати лише
на допомогу Василька. Тож, на думку Л. В. Войтовича,
саме з цього часу і починається протистояння між Левом,
братами та Васильком Романовичем [2, c. 65–66].
Висновок. Після того, як у 1269 р. померли Василько і
Шварно, лев без проблем зайняв Холмське і Дорогочинське
князівства. Після смерті Василька він став повноправним
сюзереном Галицько–Волинської держави.
Як відомо, відносини Лева Даниловича і Володимира
Васильковича теж були ворожими. У 1271 р. Лев
Данилович з Болеславом Сором’язливим виступили
проти вроцлавського князя Генріха IV Пробуса. І в цьому
ж поході він змусив брати участь і володимирського князя
Володимира Васильковича. Для Володимира участь у
цій війні була явно вимушеною визнанням зверхності
двоюрідного брата, тоді як Мстислав взяв участь без
примусу. У 1272 р., коли Лев пішов у похід проти ятвягів,
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він знову змусив братів визнати свою зверхність. 14
квітня 1275 р. почалася війна проти Литви, в якій взяли
участь і Володимир Василькович, і Мстислав Данилович.
М. Котляр вказує, що за підтримки Лева Даниловича
Тройден напав на Волинь і пограбував його. Вважається,
що це була одна з вагомих причин відверто негативного
ставлення до Лева з боку Володимира Васильковича, і
його рішення зробити своїм наступником Мстислава.
Після того, як у 1277 році Володимир Василькович,
Мстислав Данилович та Юрій Львович взяли участь в
поході з ординським улус – беком проти Литовської
держави, почав складатися союз Володимира та Мстислава проти Лева Даниловича.
Як розповідає С. Панишко, коли Володимир Василькович захворів і вирішив призначити своїм наступника,
серед його найближчих родичів було три претенденти:
з однієї сторони це Лев Данилович та Юрій, а з іншої
– Мстислав Данилович. Автор звернув увагу на тісні
зв’язки з Юрієм, і висловив здогадку, що володимирський
стіл передасть Юрію. Але чому Володимир змінив свою
думку, можна лише здогадуватися. У 1287 році Мстислав
Данилович отримав від смертельно хворого Володимира
документ про передачу у спадщину Володимирського
князівства. Але до того ми не маємо свідчень про їх
особливу дружбу. Радісний Мстислав відразу про це
повідомив старшого брата. Тепер Мстислав з удільного
князя перетворювався на сильного сюзерена Волині. 10
грудня 1288 р. помер Володимир Василькович. М. Котляр
вказує на те, що ще за життя Володимира Лев приходив
до нього і просив його, щоб він віддав йому Берестейську
волость. Володимир йому категорично відмовив [10,
c. 8–10]. Незважаючи на заповіт, Юрій Львович зайняв
Берестя. Лев намагався розділити з Мстиславом володіння
Володимира, але Мстислав не збирався це робити. І
як дотепно написав М. С. Грушевський «Мстислав так
настрахав татарами Юрія та його батька, що вони мусили
виректися всяких аспірацій на Волинь, Володимирські
землі по його смерті в цілості перейшли до Мстислава» [4,
c. 101–102]. І Лев змусив Юрія повернути назад Берестя.
Тепер вся Волинська земля опинилася в руках Мстислава.
В. Пашуто навпаки стверджує, що «Мстислав Данилович
до 1289 року прихильник Володимира, змінив орієнтацію
після об’єднання Волині у своїх руках, і ступив на шлях
співпраці з Левом» [11, c. 118]. Але крім В. Пашуто цю
версію ніхто не підтвердив. Тому чи було так насправді
– невідомо.
У кінцевому рахунку, після смерті Мстислава Даниловича Володимирське князівство з Луцьком перейшло
до Юрія Львовича.
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Криза системи економічних відносин
Речі Посполитої як одна з передумов визвольної
війни українського народу

Досліджується історія соціально–економічного піднесення Речі
Посполитої в XVI і на початку XVII століття та початок занепаду Речі
Посполитої з другої чверті XVII століття, одним із наслідків яких став
початок Визвольної війни українського народу та суть історичних процесів,
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що мали місце в минулому Речі Посполитої. Також досліджуються
причини та наслідки кризи системи економічних відносин Речі Посполитої.
Історична роль Речі Посполитої полягала в об’єднанні слов’янського світу.
Але переважна більшість шляхти, як носій сарматської ідеї виборності та
догматично–репресивної тоталітарної нетерпимості, не тільки руйнувала
цей об’єднуючий проект, але й визначила крах своєї державності, що було
підтверджено неспроможністю Речі Посполитої запобігти Українській
національній революції.
Ключові слова: соціально–економічна модель, фільварок, чинш,
монетарна криза, торговельний баланс, лашт, лан.

В статті планується дослідити історію суспільно–
економічного піднесення Речі Посполитої в XVI – на
початку XVII ст. та початок занепаду Речі Посполитої
від другої чверті XVII ст., що одним з наслідків мало
початок Визвольної війни українського народу.
Серед сучасних українських досліджень, в яких
глибоко досліджується така проблематика, перш за все
треба назвати роботу львівських авторів Л. Зашкільняка
і М. Крикуна [1], яка на сьогодні є фундаментальним
на теренах України дослідженням польської історії.
Цікавою є збірка статей авторського колективу О. Дзюби
та ін. [5], в якій містяться довідки про діяльність на
теренах Речі Посполитої видатних українців. З позиції
«золотого віку» польської культури доба Ренесансу
досліджується в посібнику під редакцією Л. Брагіної [3].
Вельми об’єктивним є російськомовне видання авторів
Міхала Тимковського, Яна Кеневича, Єжи Хольцера
[9], яке є перекладом з польської мови дослідження
проблемних питань та сучасного погляду на них
стосовно ключових подій польської історії. Не можна
обійти увагою книгу «Славянское барокко» [8], яка є
збіркою статей з предметних питань кожної з галузей
барокового мистецтва слов’ян. Особливо необхідно
відзначити спрямовану на переосмислення усталеної
схеми української історії працю професора НаУКМА
Наталії Яковенко [10]. Додає гостроти сприйняття
особливостей прикордонного життя тогочасної України
монографія Чарльза Кінга [14]. Сповнена глибокого
емоційного забарвлення книга відомої дослідниці Тетяни
Таїрової–Яковлевої спонукає до серйозних роздумів
про досліджуваний період вітчизняної історії [11].
Цілеспрямовано висвітлює проблематику економічних
змін у новопосталій державі – Речі Посполитій
праця дослідника Андрія Чуткого [12]. Детально
проаналізована польська історіографія історико–
економічних досліджень Речі Посполитої XVI–XVIІ ст.,
та зазначена недооцінка польськими дослідниками
господарського розвитку українських земель в працях
Владислава Берковського [15]. Іншим історіографічним
дослідженням означеної проблематики є ґрунтовні
праці Наталії Білоус [16]. Важливим джерелом фактографічного матеріалу для вивчення економічних
відносин на українських землях Речі Посполитої є
збірник документів, що його упорядниками виступили
Наталія Яковенко та Володимир Кравченко [17].
Для з’ясування особливостей господарського життя
тогочасних українських міст вельми змістовним є
дослідження Петра Саса [13].
Завдання роботи: проаналізувати й узагальнити
історичний матеріал, оцінивши найважливіші події
та явища історії Речі Посполитої, дослідити кризові
явища системи соціально–економічних відносин Речі
Посполитої в означений період, які стали однією з
причин Визвольної війни українського народу.
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Система економічних відносин в Речі Посполитій,
яка склалася після Люблінського сейму 1569 року,
характеризувалась складною структурою взаємовідносин
по виробництву, розподілу, обміну та споживанню
товарів між господарюючими суб’єктами всередині
країни та збільшенням присутності місцевої продукції
на зовнішніх ринках. Річ Посполита була однією з
найбільших європейських держав від останньої третини
XVI до середини XVIІІ ст.: на території 815 тис. км2
мешкало близько 8 млн. осіб різних етносів і віровизнань.
Територіально і за чисельністю населення у ній
переважало Польське королівство (завдяки приєднанню
Підляшшя, Волині, Брацлавщини та Київщини) [16, c. 77].
Фактично Люблінська унія мала перш за все
економічний підтекст, бо польським феодалам вона
була потрібна для отримання нових землеволодінь, яких
вимагав екстенсивний шлях розвитку господарства.
Певною мірою економічна політика та господарський
розвиток Речі Посполитої нагадували долю Іспанського
королівства після Великих географічних відкриттів
– підкорення величезних колоніальних територій
дало змогу отримувати величезні надприбутки для
феодального стану, а отже відмовитися від удосконалення
існуючих видів господарської діяльності [12, c. 125].
На зміну королівству спадковому прийшла Річ
Посполита як самобутня форма державного управління,
яку зазвичай характеризують як шляхетську республіку
з огляду на те, що її державний устрій був наскрізь
шляхетським. В тогочасній Речі Посполитій відбувався
адміністративний,
юридичний
та
економічний
перерозподіл українських земель на польський кшталт.
Саме шляхта й була провідником цієї політики, бо
вона отримала право купувати володіння на будь–
яких землях Речі Посполитої і прагнула нових багатих
східних територій. Головними відмінностями польської
шляхти від литовської аристократії були войовничий
католицизм і відкрита зневага до українського
населення та його культури [11, c. 3–4]. Формально всі
шляхтичі – як магнати так і шляхта – були рівні між
собою та були панівним станом. Однак рівність між
великими, середніми та дрібними землевласниками
була лише юридичною фікцією. Всі важелі управління
державою залишались в руках магнатства. Воно широко
користувалось цим для укріплення своїх позицій в країні.
Для цього використовувався державний земельний фонд
– королівські землі, староства, що знаходилися в руках
великих сановників.
Вичерпання можливостей екзекуційного руху на
початку XVII ст. відкрило шлях для трансформації
шляхетської демократії в її різновид – режим магнатської
олігархії, що остаточно сформувався до середини
століття. Зросла питома вага магнатів у землеволодінні
– Потоцькі, Браніцькі, Сєнявські, Чарторийські,
Радзивілли, Сапєги, Вишневецькі, Конецпольські та
інші зосереджували в своїх руках величезні земельні
комплекси [1, c. 106–113].
У залежності від конкретних обставин у відновленні
шляхетських маєтків практикувалося два методи:
переведення села на чинш або розширення фільварку.
Розширення фільварків відбувалося значно частіше, ніж
запровадження чиншу, й у XVIІ ст. основою аграрного
ладу стає панський фільварок [1, c. 125]. Фільваркові
господарства являли собою переважно великі землеробські
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господарства, які володіли по крайній мірі двома–трьома
ланами орної землі та були більшими ніж господарства
селян [7, c. 126]. Обезземелені, частково чи повністю,
селяни змушені були шукати роботу у своїх панів, які
сповна користалися з їхнього скрутного соціально–
матеріального становища і нещадно експлуатували [1, c.
209]. Власне фільваркові поля не займали й половини всієї
орної землі, але разом з наділами селян, які знаходилися
у сильній залежності від фільварку, вони за своїми
розмірами значно перевищували поля селян–чиншовиків.
Проблема розквіту панщинно–фільваркового господарства в Речі Посполитій є не тільки польською, але
й загальноєвропейською. В країнах західної Європи
в цей час продовжував зберігатися чинш, причому
феодальні відносини все більше втрачали своє значення.
Проблема виникнення подібного дуалізму в аграрному
ладі Європи в кінці середніх віків може бути вирішена
тільки на підставі порівняльного методу на основі
вивчення загальноєвропейського розвитку. Було два
головних фактори: можливість легкого збуту продукції
сільського господарства, передусім збіжжя та відповідно
до цього процес закріпачення селян. Для виникнення
панщинного фільварку обов’язковою була наявність
другого зі згаданих факторів. Закріпачення селян
дозволяло зменшити основний капітал, необхідний
для створення фільварку, рівно як і обіговий капітал,
необхідний для ведення господарства [7, c. 132]. Для
створення фільварку не треба навіть купляти землю – її
можна було відібрати у селянина, якщо її і купляли, то по
цінах незрівнянно низьких. Тим більше, що на перших
порах панщинна система давала більше доходів ніж
грошова рента. Економічну політику Польщі все більше
стали визначати інтереси великих землевласників,
внаслідок чого держава не тільки не обмежувала, а й
сприяла цьому процесу [7, c. 135].
Помилковим можна вважати твердження деяких
вчених, які надають велике значення факту, що селяни
не могли витримати конкуренцію через більш високий
рівень сільгосптехніки. Шляхта в більшості тільки
починала займатися сільським господарством і часто була
змушена в господарській області вчитися у селян. Кріпаки
виконували роботи за допомогою тієї ж худоби і тими ж
знаряддями, що і на своїх землях, де вони працювали, як
правило, більш продуктивно. Держава могла зупинити
процес розвитку фільваркового господарства на самому
його початку. Але, як відомо, економічну політику
Польщі все більше стали визначати інтереси великих
землевласників, внаслідок чого держава не тільки не
обмежувала, а й сприяла цьому процесу [7, c. 135].
Падіння врожайності призводило до помітного
зменшення зборів зерна на тих самих орних площах.
На додаток до цього, в першій половині ХVІІ ст.
спостерігається виразне падіння темпів зростання цін
на зерно на внутрішньому і зовнішньому ринках, що
було результатом завершення революції цін внаслідок
невгамовного напливу благородних металів, особливо
срібла, в Європу з Америки. Якщо враховувати й те,
що ціни на ремісничо–промислову продукцію почали
зростати швидше, ніж ціни на зерно, то стане очевидним,
що доходи феодалів від його виробництва тривожно для
них зменшувалися.
Зміна кон’юнктури зернового ринку примушували
феодалів шукати способів принаймні для збереження
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своїх доходів на досягнутому рівні [4, c. 161–169].
Шляхта обрала шлях найлегший, вторований
попереднім розвитком фільваркового господарства.
Вона почала розширювати його земельний ареал і
закладати нові фільварки, щоб збільшити площу під
посіви зернових і, тим самим, збори зерна та його
продаж. Траплялося, що з цією ж метою частина
«парової» землі йшла під посіви зернових. При цьому
шляхта, що раніше практикувалося нечасто, відбирала
у селян і приєднувала до фільварку частину їхньої
надільної землі. Усе це в сукупності дало змогу шляхті
утримувати на відносно високому рівні виробництво
зерна й доходи від його продажу. Особливе значення
в першій половині XVII ст. відігравав, як і раніше,
експорт зерна, передусім через Ґданськ. Найвищого
рівня «ґданський» експорт досягнув у 1618 р. – 116 тис.
лаштів, а середньорічний експорт через Ґданськ у першій
половині XVII ст. становив 70 тис. лаштів і був меншим,
ніж наприкінці XVI ст., що свідчить про нереалізованість
намірів шляхти одержувати високі доходи [1, c. 110]. У
середині XVIІ ст. польське зерно складало заледве 2,5%
в загальних оборотах зерном на європейському ринку.
Його вистачало на прогодування від 0,5 до 1 млн. осіб.
Вивезене до Ґданська, зерно обов’язково продавалося
місцевим купцям, а ті перепродували його закордонним
купцям, котрі й вивозили його на Захід. До 70% зерна,
виробленого у фільварках і селянських господарствах
і призначеного на продаж, збувалося на внутрішньому
ринку [1, c. 107].
Розширення посівних площ фільварків автоматично
тягло за собою посилення експлуатації селян.
Найвідчутнішим для них було зростання норм
панщини: вона доходила до чотирьох–шести днів з
лану на тиждень. У першій половині XVII ст. ланових
селянських господарств було порівняно небагато,
типовими були пів–ланові і чверть–ланові. Для них
норма панщини була відносно вища, ніж у «пайовиків»:
для пів–ланового господарства – 3–4 дні, для чверть–
ланового – 2–3 дні. Відбираючи у селян значну частину
робочого часу і сил, панщина й різні відробітки, до яких
їх примушували, призводила до того, що селяни не мали
змоги приділяти належної уваги своєму господарству, а
це вело до зниження його продуктивності, обмеження
зв’язків з ринком, подальшого витіснення їх феодалами
з останнього.
Дуже негативно відбивалася на селянах система
оренди й застави маєтків феодалами. Оренда полягала
у віддачі маєтків за певну суму у зазвичай трирічне
користування ними; застава – у віддачі маєтків в рахунок
позиченої суми до повернення її кредиторові; застава
тривала три роки, в разі ж неповернення зазначеної суми
– ще три роки і так далі, аж до повернення. Шляхта, яка
брала маєтки в орендне або заставне володіння, за угодою,
укладеною нею з їхніми власниками, зобов’язувалася
повернути ці маєтки останнім в належному стані. Проте,
вона нерідко шляхом нещадного визиску витискала з
селян максимум доходів, так що маєтки поверталися
власникам у зруйнованому стані [1, c. 111].
На феодальну експлуатацію, тобто на збільшення
панами кількості й обсягу повинностей, селяни відповідали поганою роботою на фільварковому полі, саботажем,
протестами, особливо втечами (неоголошеними селянськими виходами) в маєтки інших панів на Україну,
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яка, вкрай обезлюднена, готова була прийняти втікачів
– звідусіль для свого загосподарення. Активна політика
польської шляхти, що насаджувала свої економічні
закони (передусім невідому на Україні панщину)
захоплювала найкращі українські землі, здійснювала
утиск православ’я та зневажливо ставилася до
українського населення, стала однією з головних причин
його масових протестів, що дедалі частіше набували
форми вилазок у вільні краї [10, c. 125]. Спалахували
селянські заворушення через панські зловживання своїм
привілейованим становищем (монопольне право на
володіння землею та звільнення від оподаткування), які
переростали у широкомасштабні селянські повстання
(у 1591–1593, 1594–1596, 1625, 1630–1631, 1636–1638).
Широко розвинувся селянський рух на Правобережній
Україні, де в міру відбудови господарства феодали
поспішали скасувати пільги для новопоселенців
слобід які певний час не виконували повинностей. Тут
панська сваволя посилювалася релігійно–національним
пригніченням. Вважається, що близько 10% селян були
охоплені втечами й, як зазначалося, для багатьох селян
чітко визначився український напрямок втеч [1, c. 109].
Під час селянських повстань закономірно зазнавали
збитків маєтки шляхти та магнатів, а часом і господарство
низки міст, ускладнювалась торгівля, унеможливлювався
збір державних податків тощо [12, c. 149].
У цей час посилюються набіги татар і турків на
українські землі Речі Посполитої. Владі Речі Посполитої
не вдавалося приборкати часті набіги османців на свої
прикордонні терени. Кримський хан і кочівники–ногайці,
які були підданими султана, отримували чималий зиск
від продажу християнських дітей і селян. Ціла економіка
Криму та степової зони спиралася на торгівлю людьми.
Невільник коштував у середньому 20–40 злотих. За такі
гроші доросла людина могла прожити два–три роки. У
1500–1650–х роках Чорним морем щорічно перевозили
до 10 000 невільників із Речі Посполитої та інших
причорноморських земель. Чорноморська работоргівля
– приклад наймасштабнішої торгівлі білими людьми в
історії [14, c. 144–145].
Дослідники загалом сходяться на тому, що до
кінця XVI ст. торговельний баланс Речі Посполитої
був додатний. Він почав погіршуватися з початку
XVII ст., а особливо в другій чверті того ж століття. Це
зумовлювалося зазначеними вище труднощами, що їх
переживало фільваркове господарство, та монетарною
кризою [1, c. 112]. Фінансова система, заснована на
вмісті срібла в грошах, була розладнана. Реакцією на
це було намагання набути якомога більше золотих
монет – дукатів (флоринів), які були запроваджені у
Польщі за грошовою реформою короля Сигізмунда І
Старого у 1526–1528 рр. і не псувалися. Спершу дукат
дорівнював 30 срібним грошам. Цю кількість грошів
прирівнювали до одного польського злотого як лічильної
одиниці (польський злотий монетою не випускали). З
початком Тридцятирічної війни (1618–1648), яка мала
європейський характер (Річ Посполита в ній участі не
брала), на доходах феодалів негативно позначилися
наслідки монетарної кризи, що розгорнулася в Західній
і Центральній Європі у зв’язку з різким зростанням
військових видатків. Криза проявилася у швидкому
псуванні основної грошової одиниці – срібних монет.
До Речі Посполитої напливали монети гіршої якості,
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натомість монета (грош) з порівняно вищим вмістом
срібла вивозилася в ході торгових операцій на Захід або
приватно накопичувалась і тому в обіг не надходила.
Згодом, у зв’язку з падінням вартості грошів, їх
кількість стосовно дуката зростала: так, у 1611 р. дукат
дорівнював 70, у 1620 р. – 120, у 1650 р. – 180 грошам,
тобто відповідно 21/3, 4 і 6 польським злотим Таким
чином, у Речі Посполитій наявність зіпсованих монет
стала гостро відчутною на зламі другого і третього
десятиріччя XVII ст. (у цей час вміст срібла в гроші впав
на 40%). Це, навіть при певному номінальному рості цін
на зерно, призвело до реального падіння доходів феодала
[1, c. 110].
З точки зору історичної перспективи особливо
відчутним для Речі Посполитої був занепад міст.
Яскравим проявом цього було значне скорочення
чисельності їх населення. Так, у 1640–1650 рр. у
Великопольщі відсоток знищених або покинутих
міських домів становив близько 60%, у Мазовії міського
населення стало менше на 70%, Варшава у 1654 р. мала
10 тис. мешканців, а у 1660 р. – лише 4 тис. З огляду
на знелюднення міст і порівняно невеликий наплив до
них християнського населення, викликаний труднощами
міського життя і великою потребою на людські руки в
селі (що тягло за собою посилення панського контролю
за рухом селян), значно зросла чисельність і частка
єврейського населення. У багатьох містах євреї стали
домінувати в ремеслі і торгівлі [1, c. 210].
Це вплинуло на цехове ремесло. Причиною
цього були не тільки негативні тенленції у розвитку
міст, а й зменшення попиту на ремісничу продукцію
через падіння купівельної спроможності населення,
конкуренцію сільського ремесла та ремесла партачів
– позацехових ремісників, які мешкали в юридиках,
частинах міста, що були приватною власністю магнатів,
багатої шляхти й католицької церкви, населення яких
не підлягало міському праву. Занепала і гірнича справа.
Так, у копальнях Олькуша щорічний видобуток свинцю
скоротився з 50 тис. центнерів у XVI ст. до 14 тис. у
XVII ст. [1, c. 211].
Істотною перешкодою для економічного розвитку
Речі Посполитої була також мінімальна причетність до неї
держави. Правда, в середині XVII ст. ставилося питання
про державну опіку (протекціонізм) щодо вітчизняного
господарства. Питання про державну політику в галузі
економіки набувало все більшої актуальності. Давалося
взнаки зокрема те, що у XVII ст. в більшості європейських
держав перемагали меркантильні погляди, підтримувався
розвиток вітчизняної промисловості, запроваджувалися
протекціоністські митні бар’єри, заохочувано торгівлю.
Висновки. Економічне піднесення XVI ст. в Речі
Посполитій змінилося початком економічного занепаду
від другої чверті XVII ст. в силу, як екзогенних, так і
ендогенних факторів.
До екзогенних факторів можна віднести монетарну
кризу періоду Тридцятирічної війни (1618–1648) та
завершення революції цін на європейських ринках.
Ендогенними факторами стала криза системи економічних відносин, а саме: формування магнатської олігархії,
вичерпання екзекуційного руху, закріпачення селян,
занепад міських цехів тощо. Одним з наслідків цих явищ
виявилась неспроможність Речі Посполитої зупинити
Українську національну революцію.
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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The crisis of the system of economic relations of Commonwealth
as a reason of national revolution led by B. Khmelnytsky
The article examines the history of the social and economic rise of the
Commonwealth in the 16th and early 17th centuries and the beginning of the
collapse of the Commonwealth from the second quarter of the 17th century, one of
the consequences of which was the beginning of the Liberation War of the Ukrainian
people and the essence of the historical processes that took place in the past of the
Commonwealth. Also it is explored the causes and consequences of the crisis of
the system of economic relations of the Commonwealth. The historical role of the
Commonwealth was to unite the Slavic world. But the overwhelming majority of the
gentry, as the carrier of the Sarmatian idea of chosenness and of the dogmatically
repressive, totalitarian intolerance, not only eroded this unifying project, but further
determined the collapse of its statehood, which was confirmed by the failure of the
Commonwealth to stop the Ukrainian National Revolution.
Keywords: social and economic model, filvarok, chynsh, monetary crisis, trade
balance, lan.
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Українські переклади «Послання Мисаїла»
Проаналізовано існуючі на сьогодні фрагментарні переклади
«Послання Мисаїла» українською мовою. При цьому головна увага звернена
на правильність перекладу стосовно вихідного тексту. Наведено приклади
перекручень і спотворень останнього, особливо характерні для перекладів
Б. Бучинського та В. Шевчука, тоді як переклади М. Возняка і М. Грушевського
свідчать, що їхні автори володіли церковнослов’янською набагато краще,
оскільки виявляють набагато меншу кількість хиб.
Ключові слова: «Послання Мисаїла», український переклад,
Б. Бучинський, М. Возняк, М. Грушевський, В. Шевчук.

«Послання Мисаїла до папи Сикста IV», укладене
1476 р., вперше опублікував за списком із Крева київський
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унійний митрополит Іпатій Потій у червні 1605 р.
За кілька тижнів після цієї публікації оригінальною
церковнослов’янською мовою митрополит підготував і
видав повний польський переклад грамоти [28]. Інший
переклад польською було здійснено в 2–й половині
ХІХ ст. на базі ватиканського рукописного списку з
церковнослов’янського видання І. Потія 1605 р. [29]. А в
1971 р. вперше опубліковано латинський переклад цілого
послання [27, с. 30–55], який постав іще в другій половині
XVII ст. [8, с. 174]. Однак досі не існувало жодного
повного перекладу Мисаїлового листа українською
мовою. Тож напередодні запланованого Українським
Католицьким Університетом у рамках серії «Київське
християнство» видання критичного тексту «Послання
Мисаїла» варто приглянутися ближче до попередніх,
хай і фрагментарних, його українських перекладів, щоб
визначити їхні переваги й недоліки та врахувати їх при
створенні першого повного українського перекладу
грамоти, який повинен вийти разом із реконструйованим
архетипом.
Перші спроби перекласти грамоту Мисаїла українською мовою з’явилися доволі пізно, допіру в ХХ ст. Для
такого запізнення є кілька причин. Першою, вочевидь, є
та, що українці–русини часто віддавали перевагу тексту
грамоти в його оригінальній мові, яку, до того ж, доволі
часто ідентифікували як «руську». Так її охарактеризував,
зокрема, василіянин о. Ігнатій Стебельський послуговуючись як одним із джерел у своїй розвідці про родину
Солтанів «Посланням Мисаїла», «do Syxta IV. Papieźa
pisanym, a za staraniem Hipacyjusza Pocieja metrop.
Kijows. i całej Rusi w ruskim i polskim języku z druku w
Wilnie r. 1605 wydanym» [30, с. 373]. Насправді послання
написане, звісно, церковнослов’янською, як зауважував
про перше видання оригінальною мовою в передмові
до свого польського перекладу І. Потій: «dałem go po
Słowieńsku w namnieyszym punkćie nie odmieniaiąc
do druku» [28, арк. не нумерований]. Звісно, в грамоті
також наявні сліди староукраїнської мови [10, с. 11] та
спорадичні вкраплення іншомовних слів [9], однак їх
питома вага невелика, основний же текст написаний
церковнослов’янською.
Другою причиною такої затримки з українським
перекладом був запізнілий розвиток української мови
як мови літературної, мови освіченого загалу, що
змушувало полемістів XVII ст. вдаватися до тієї ж
польської [23].
Свою негативну лепту внесли також сумніви в
автентичності послання, які православна сторона висловлювала аж до кінця ХІХ ст., вважаючи його підробкою
уніатів для доведення давності унії в Київській митрополії
[17, с. 229; 24, с. 137]. Зрештою, остаточно ці сумніви
були розвіяні лише наприкінці ХХ ст., коли в Смоленську
було відкрито повний список послання, датований 1520–
ми роками [20, ч. 3, с. 626], а в Синодальному зібранні
Москви – доволі великий його фрагмент із 1550–х років
[19, с. 285]. Саме ці останні знахідки, які постали ще
задовго до Берестейської унії, стали остаточним доказом
автентичності «Послання Мисаїла». Відтак Синодальний
фрагмент було надруковано 1992 [20, ч. 5, с. 1071–1074] та
2002 р. [19, с. 291–296], а Смоленський список – 2013 р.
[13, с. 410–427].
Відсутність до сьогодні повного українського перекладу грамоти Мисаїла пояснюється й труднощами,
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пов’язаними з доволі важкою мовою послання. Вже
митрополит Іпатій Потій у передмові до польського
видання скаржився на те, що лист «написаний претяжкою
(церковно)слов’янською, що не кожен би з наших
міг легко (його) зрозуміти» [27, арк. ненумерований],
що, зрештою, і змусило його взятися до польського
перекладу. На важкість мови, якою написано послання,
звернув був увагу також М. Грушевський, перекладаючи
українською невеликий уривок із нього і зауважуючи при
цьому: «Наведу сей доволі вдалий образок у перекладі з
важкуватого оригіналу» [7, с. 215, прим. 7].
Врешті–решт, розуміння й без того складного та
насиченого незліченними парафразами, цитатами й
образами зі Святого Письма тексту грамоти додатково
утруднювали помилки, наявні в тексті виданого І. Потієм
Кревського списку. Тому тепер, маючи в нашому
розпорядженні, крім Кревського, ще два згадані вище
списки, а також тексти двох пізніших компіляцій, які
постали на базі «Послання Мисаїла» [11; 12], можемо,
відштовхуючись від підготованого на їхній основі
критичного тексту грамоти, зладити повний український
переклад цього «взірця українського риторства» [7, с.
210], в якому «мистецтво «плетенія словес» досягло
найвищого розвитку» [15, с. 79].
Наразі ж приглянемося ближче до попередніх
спроб перекладу грамоти Мисаїла українською мовою.
Саме це, як уже зауважувалося вище, є метою даної
статті: проаналізувати вже перекладені українською
уривки «Послання Мисаїла». При цьому головну увагу
буде звернено на близькість перекладу до вихідного
церковнослов’янського тексту, а також на те, наскільки
дотеперішні перекладачі змогли розпізнати та відповідно
виділити й передати ті численні цитати, парафрази й
образи зі Святого Письма, якими рясніє текст послання
і які є вельми важливими для належного розуміння
того, що хотіли сказати укладачі документа. Недарма
сучасна наука наголошує на ролі інтертекстуальності, яка
«служить важливим текстотвірним засобом» [16, с. 8].
Звісно, «класичний інтертекст виникає в постмодернізмі,
але інтертекстуальні механізми можна виявити всюди, де
є сліди «чужого» слова» [16, с. 8]. При цьому важливо
відмітити, що «джерелом інтертекстуальності як
взаємодії смислопороджувальних структур може бути
культурний (у першу чергу літературно–художній) і
соціально–історичний контексти. Інтертекстуальність
може виявлятись у використані прецедентних текстів –
потенційно автономних смислових блоків мовленнєвого
твору, які актуалізують значущу для автора фонову
інформацію і апелюють до «культурної пам’яті» читача»
[16, с. 8]. Все це особливо характерно для «Послання
Мисаїла», яке є типовим твором Пізнього Середньовіччя
– доби вже наскрізь просякнутої християнством і
настільки вписаної в канву біблійних текстів, тем, образів
і персонажів, що без належного їх прочитання неможливо
адекватно відтворити й усе багатство образно–смислових
конотацій та відтінків текстів того періоду. Тому
супровідне відсилання до біблійного першоджерела стає у
випадку Мисаїлового листа не менш важливим завданням
перекладача, ніж достовірний переклад. Ба більше – без
ідентифікації запозичень із Біблії правильно перекласти
«Послання Мисаїла» навряд чи можливо.
Перші переклади фрагментів послання українською,
як уже було зазначено, з’явилися допіру в ХХ ст. Почин,
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як виглядає, дав Богдан Бучинський у статті «Змагання
до унії руської церкви з Римом в роках 1498–1506», яка
побачила світ 1909 р. в «Записках Українського Наукового
Товариства» [4] вже після смерті автора (помер 1907 р.)
і в якій Б. Бучинський намагався приписати «Послання
Мисаїла» митрополиту Йосифу Болгариновичу, хоча
насправді послання останнього до папи Олександра VI є
компіляцією на базі документа 1476 р. [11]. У цій статті
молодого науковця надибуємо величенький уривок
послання українською [4, с. 9–13], складений з дев’яти
долучених один до одного фрагментів із різних місць
грамоти [6, с. 204, 205–206, 207, 209, 211, 213, 214–215,
216, 217]. Там же зустрічаємо ще й кілька дрібних цитат
із листа українською мовою [4, с. 14].
Що стосується характеристик цього перекладу, то в
ньому наявна велика кількість спотворень і недоглядів,
уже починаючи з перших слів, де в простому звороті
«словесныя овцы тогожъ стада Христова» [6, с.
204] «тогожъ» замість означальним («того самого»)
передано вказівним займенником: «розумні вівці того
Христового стада» [4, с. 9]. А ось деякі інші приклади:
слова «добре пасущеся имы» [6, с. 204] в стосунку до
східних патріархів замість потрібного теперішнього
часу Б. Бучинський передав минулим: «вони добре нас
пасли» [4, с. 10], що викликає враження проунійної
заангажованості перекладача (мовляв: раніше патріархи
нас пасли, тепер же пасе папа). Слова «на пажитех
живоносних» [6, с. 204] перекладено «на пасовищах, що
несуть жито» [4, с. 10], хоча може бути, що це наслідок
хибного відчитання рукопису Б. Бучинського після його
смерті при підготовці до видання: імовірно, там було
«житє», яке було неправильно прочитано як «жито».
Відомий вираз із Тайни Хрещення (та літургії) «елице во
Христа крестистеся, во Христа обликостеся» (в основу
якого ліг, знову таки, вислів із послання ап. Павла до
Галатів 3, 27), який у «Посланні Мисаїла» парафразовано
як «во Христа крещеніи, во Христа облекошася» [6, с.
205], передано перекладачем як «в Христі хрестилися,
в Христі прибралися» [4, с. 10], що є богословським
нонсенсом (якщо вони вже перебувають у Христі, то
нащо їм іще хреститися?). Хибно передано і слово
«настоить» [6, с. 211]: насправді воно означає не «тепер
є» [4, с. 11], як переклав Б. Бучинський, а «надходить»
[18, с. 336], що важливо для визначення часу постання
прототекстів, які передували остаточному укладенню
грамоти (про це детальніше в наступній статті).
Не вельми вдалим із богословського погляду є
переклад слів «едіномъ духновеніемъ» [6, с. 214] стосовно
походження Святого Духа від Отця і Сина як «одним
подувом» [4, с. 12] – відповіднішим у цьому контексті був
би переклад «єдиним подихом». Та й взагалі, весь переклад
характеристик осіб Пресвятої Трійці доволі сумнівної
якості. Наприклад, у зворот «а тако сіи имена нерожденіе
и рожденіе, и исходное имут» [6, с. 214] додано відсутні
в грамоті (й не потрібні для кращого розуміння) слова
«ті особи Божі» [4, с. 12]. Зате без будь–якого пояснення
цілком викинуто зворот «внемже елико Сыновнѣ Духова
родства» [6, с. 214], що в ньому (це очевидно для кожного
богослова) перед «родства» просто бракує слова «развѣ»,
яке тут якраз треба було при перекладі додати [4, с. 12].
Помилково передано й мову про дві сторони
конфлікту, русинів і латинників, про яких ідеться у словах
грамоти «не возможна же сима инако быти в соуз мира»
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[6, с. 216]. Вказівку на дві сторони конфлікту підкреслює,
зокрема, використана тут двоїна («сима»). Натомість цей
уривок передано так: «Не можливо, щоб обставини ті
уложились инакше» [4, с. 13]. Відповідником слів «обоя
церъкве» [6, с. 216] подано «обох держав» [4, с. 13], а
перекладаючи мову про папських легатів, яких просять
прислати для вирішення суперечок між русинами та
латинниками, Б. Бучинський не спостеріг зміни значення
займенника «их» і повернення до мови про дві сторони
конфлікту, тож цілком незрозуміло, чому непорушне
дотримання папськими посланцями «обряду та установ
своєї церкви» має в результаті привести до замирення
між русинами та латинниками Великого князівства
Литовського: «А як кождий з них буде держатись обряду
та установ своєї церкви непорушно, най кождий з них
останеть ся при своїм і тим забороло ворогованя, котре є
між нами, буде зруйноване і одні та другі заспокоїмо ся
в одній любови Христовій» [4, с. 13; 6, с. 217]. І це лише
невелика частка тих перекладацьких помилок, якими
рясніє розглядуваний переклад.
Також не наведено жодного посилання на
численні біблійні цитати, парафрази й алюзії, наявні
в перекладених Б. Бучинським уривках. Наприклад,
зворот «нѣсть бо разньствия о Христе грекомъ и
рымляном» [6, с. 205] – це парафраза на Рим. 10, 12:
«нѣсть бо разньствїя иоудееви же и еллину» [2, зач. 104,
арк. 29зв]. Зворот «в немъже кто званъ бысть, в томъ
да пребываетъ» [6, с. 205] практично дослівно передає
слова з 1. Кор. 7, 24: «кождо въ званїи внемже призванъ
бысть, в том да пребывает» [2, зач. 137, арк. 34зв]. Так
само з Біблії походить наступний вислів: «ни едини бо
послушницы закона оправдаются якоже нѣцыи мнят, но
творцы закона оправдаются» [6, с. 205] – це парафраза на
Рим. 2, 13 (зач. 81): «не послоушници бо закона праведни
ω б҇а. но творци закона ωправдаются» [1, арк. 53зв]. І
це приклади лише кількох найупізнавніших біблійних
виразів з одного тільки абзацу.
Та й з естетичного погляду переклад Б. Бучинського
не особливо надихає. Тут варто поглянути на ще одну
статтю цього автора (надруковану 1914 р., вочевидь,
у міру розбирання його спадщини), де зустрічаємо
невеличкий уривок із мовою про ювілей 1475 р. в
Римі [3, с. 34–35], переклад якого майже ідентичний
перекладу, опублікованому в статті 1909 р. Серед іншого,
в ній, як і в попередній статті, можемо спостерегти такий
сумнівної краси неологізм як «булларні листи» [3, с. 34]
(чи то пак «булярні листи» [4, с. 11]), яким перекладено
словосполучення «булныхъ епистолиі» [6, с. 213], що
його можна було б набагато елегантніше передати при
допомозі прикладки: «булл–епістолій». Назагал же
українська мова в перекладах Б. Бучинського рясніє
діалектизмами й застарілими виразами, хоча ставити
це в провину перекладачеві було б некоректно, бо вона
доволі типова для тогочасної Галичини. Згадуємо тут
про це лише для того, щоб звернути увагу на малу
придатність цього перекладу для сьогоднішнього читача
також і з цієї причини.
Підсумовуючи розбір перекладених Б. Бучинським
уривків із грамоти Мисаїла, виділяємо такі недоліки:
автор не відчитав і не вказав на біблійні парафрази
й алюзії, наявні в уривках листа, що їх він переклав.
Ті місця, які для науковця були надто темні, просто
пропущено, а інші виправлено чи доповнено без жодного
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обґрунтування та відповідного маркування. Зрештою,
і самі перекладені уривки рясніють перекрученнями,
спотвореннями вихідного тексту та помилками, до
того ж їх просто долучено один до одного без жодних
посилань на джерело чи відповідних розділових знаків.
І якщо цю останню хибу ще можна списати на ранню
смерть Б. Бучинського, яка завадила йому довести до
пуття свою працю, то попередні недоліки вказують
радше на його перекладацьку некомпетентність. Окрім
того, що це була перша спроба перекладу грамоти
Мисаїла українською мовою, навряд чи можна назвати
ще якісь позитивні моменти перекладу Б. Бучинського.
Дещо пізніше український переклад невеликого
абзацу з грамоти (неповну сторінку, якщо відштовхуватися
від видання С. Голубєва: від слів «подобаетъ бо
премудростію любовъною» [6, с. 209] до слів «на небеса
предпосылаетъ» [6, с. 210]) з описом злого та доброго
пастиря (також перекладений раніше Б. Бучинським)
зробив Михайло Возняк: знаходимо його в першому
томі «Історії української літератури», який побачив світ
1920 р. [5, с. 274–277]. Переклад цей набагато кращий від
попереднього, хоча й тут трапляються деякі неточності.
Так, наприклад, слово «снабдевати» [6, с. 209]
передано як «побільшувати» [5, с. 274], тоді як воно
означає «берегти, оберігати, спасати» [18, с. 624].
Помилкою є й переклад слова «врази» як «вороги» у
словосполученні «ово бо жезлъ пустив престрашая врази,
въ главу и мертвости абіе узрѣ» [6, с. 209]. Як виглядає,
М. Возняка ввела в оману кома, яка, вочевидь, передає
відповідний розділовий знак із Кревського списку.
В кожному разі, у Смоленському списку «Послання
Мисаїла» на цьому місці теж є розділовий знак (крапка),
що відображає, швидше за все, пунктуацію архетипу
листа. Як зауважував Б. Осипов, у руських пам’ятках ХІ–
XVII ст. функцією крапки (як і коми, яка є її графічним
варіантом), є «позначення меж актуального членування
тексту» [14, с. 402]. Проте тогочасна пунктуація аж ніяк не
ідентична тому значенню та призначенню, яке розділові
знаки несуть сьогодні: «у всіх проявах стародавня
пунктуація, по–перше, пов’язана з комунікативним, а не
конструктивним синтаксисом, а по–друге, пунктуаційна
норма носить «однонапрямлений» характер, себто
кінець предикативної одиниці, теми чи реми всередині
її, синтагми всередині теми чи реми – все це достатні,
однак не необхідні умови для проставлення розділового
знаку…» [14, с. 403]. Отож розділові знаки, наявні в
пам’ятках давньоруської писемності, в т.ч. й «Посланні
Мисаїла», можуть збігатися, а можуть і не збігатися
з призначенням сучасних розділових знаків, тому тут
доцільніше розглядати зворот у його контексті. Як
виглядає, у наведеному уривку з «Послання Мисаїла»
кому при перекладі слід ігнорувати й розглядати
слово «врази» разом із попереднім зворотом. У
цьому випадку воно є не іменником, а дієсловом – це
минулий час від староукраїнського «вразити» й означає
«поранити» [21, т. 1, с. 199]. Тому переклад зазначеного
звороту М. Возняком є хибним: «кинувши палицею,
перестрашуючи ворогів, потрапить у голову» [5, с. 275].
Як бачимо, перекладач, фактично, подвоїв слово «врази»,
переклавши його з одного боку як «вороги», а з іншого
додавши на його ж основі й слово «потрапить», якого в
церковнослов’янському оригіналі немає. Насправді слід
було перекласти: «кинувши палицею задля остраху, в

16

Гілея

голову поранив…». Подібно переклав був польською й
І. Потій: «kiiem rzući y trafi po łbu» [28, арк. С4зв] (так
само подав і перекладач польською ХІХ ст.: «kijem
miota, przestraszając, i uderzy po głowie» [29, с. 169]). Не
відповідає церковнослов’янському оригіналу й переклад
звороту «и хрома на раму нося соделовает не оставляти»
[6, с. 209], який перекладач передав як «він навчає не
лишати й кривого, але брати його на своє плече» [5,
с. 275]. Слово «содѣловати» означає не «навчати», як
передав М. Возняк, а «призводити, чинити» [18, с. 631].
Тому цілий зворот слід було перекласти «і кульгавого
на рамені носячи, вчиняє, щоб він не лишився
(покинутим)». Так само хибно перекладено й зворот «и
зря сих благочиніе» [6, с. 210] – «бачучи їх добру віру»
[5, с. 276], адже слово «благочиніе» означає не «віру», як
подає М. Возняк, а «послух» [22, т. 1, с. 233].
Поза названими огріхами переклад М. Возняка
справляє добре враження і виконаний набагато
ретельніше, ніж праця Б. Бучинського.
Кілька років по тому свій переклад того ж місця подав
М. Грушевський [7, с. 215, прим. 7], хоча перекладений
ним фрагмент дещо коротший, бо починається пізніше –
від слів «многихъ бо в нашихъ странах видим» [6, с. 209–
210]. Він виконаний незгірша від перекладу М. Возняка,
а в деяких місцях і краще. Зокрема, М. Грушевський
правильно переклав «врази» як «поранити», вживши
однокореневого українського слова: «вразить у голову»
[7, с. 215, прим. 7]. Разом з тим, однаково з М. Возняком
хибно перекладено слово «содѣловати» як «научати».
Оце, здається, й усі зауваження.
Що стосується мови обох останніх перекладів, то
вона набагато милозвучніша й ближча до літературної,
ніж переклад Б. Бучинського. А щодо співвіднесення
зі Святим Письмом, то перекладений М. Возняком, а
пізніше й М. Грушевським уривок не містить ані прямих
цитат, ані парафраз чи алюзій на біблійні тексти, тому
під цим оглядом зауваг немає.
Врешті, п’ять фрагментів із різних місць листа
переклав уже наприкінці ХХ ст. В. Шевчук [25].
Переклад цей перевидано без жодних змін чи виправлень
уже в новому тисячолітті [26], хоча він доволі вільний
(щоб не сказати приблизний), часом тенденційний і
конфесійно заангажований. Уже на початку листа бачимо
в перекладача проблеми з правильним переданням
часів: слово «послахомъ» [6, с. 200] замість потрібного
минулого передано теперішнім часом: «посилаємо» [25,
с. 42]. Зворот «всесвятому и всенасветѣйшому» [6, с. 200]
перекладено «всесвітлому і всенайсвятішому» [25, с. 42],
а в ряд титулів додано відсутнє в оригіналі слово «також»,
натомість загублено слово «апостольської»: «святыя
вселенскія соборъныя апостольскія церкви, вікарію
надостоинѣйшому» [6, с. 200] – «святої вселенської
соборної церкви також вікарію найдостойнішому» [25,
с. 42]. І це приклади лише з першого абзацу. А ось кілька
прикладів з інших частин: зворот «во Христа крещеніи,
во Христа облекошася» [6, с. 205] передано як «у хреста
хрещені – у хреста ми одягаємося» [25, с. 43; 26, с.
589], а переклад мови про слов’янський народ («и весь
нашъ великородныи и многии словеньскии языкъ» [6, с.
215]) як «і всі наші великороднії і численнії слов’янськії
мови» [25, с. 43; 26, с. 590]. Не кажучи вже про часте
некоректне передання однини і множини, як було видно
на попередньому прикладі, або як ось у цьому випадку, де
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іменник «душа», який тут стоїть у знахідному відмінку
двоїни, замість потрібної при перекладі українською
множини передано одниною: «душа наша обратилъ естъ
к собѣ» [6, с. 204] – «душу нашу повернув Він до себе»
[25, с. 43; 26, с. 588].
Конфесійну заангажованість помітно, зокрема, в
такому моменті: слова «да будутъ вси едино стадо подъ
единымъ пастыремъ Христовымъ» [6, с. 205], де під тим
«єдиним пастирем Христовим», виходячи з контексту,
мається на увазі папа римський, В. Шевчук переклав:
«Щоб були всі стадо єдине під єдиним Христом–
пастирем» [25, с. 43; 26, с. 589], перетворивши мову
про папу як єдиного (в сенсі найвищого) поставленого
Христом пастиря на мову про Христа яко пастиря.
Окрім доволі слабкого розуміння церковнослов’янської, перекладач виявляє повне незнання Святого Письма й через те не може відчитати відсилання
до Біблії в тексті послання. Принаймні, до жодної з
численних біблійних цитат, парафраз чи алюзій, наявних
у перекладених уривках, не подано вказівки, що це
запозичення чи то пак посилання на біблійний текст.
І це попри те, що серед перекладеного тексту – ціла
величезна цитата з 1 Кор. 12 із мовою про гармонію
різних членів у одному тілі в четвертому перекладеному
фрагменті [6, с. 205; 25, с. 43–44; 26, с. 590–591].
Доволі тенденційним є також вибір уривків для
перекладу, який рівно ж свідчить радше про конфесійну
зацікавленість, аніж про бажання передати всю красу
поетичної майстерності авторів. Бо з вишуканих похвал
папі римському, якими рясніє лист, не перекладено
практично нічого, за винятком перших кількох рядків на
початку листа: від слів «Все во святых и все святого…»
і до слів «викарію надостоинѣшому» [6, с. 200; 25,
с. 42; 26, с. 587]. Другий перекладений фрагмент – це
представлення себе укладачами листа (від слів «Мы
вси сущыи зде на странѣ далече» і до слів «подъ
единымъ пастыремъ Христовымъ» [6, с. 204–205; 25, с.
42–43; 26, с. 587–589]). Третій уривок – апологія своєї
правовірності (від слів «нѣсть бо разньствия о Христе»
і до «и иная таковая много на насъ хулящая» [6, с.
205–206; 25, с. 43; 26, с. 589]). Четвертий перекладений
фрагмент наголошує на рівності різних обрядів чи то
пак традицій у тілі однієї Церкви (від слів «Единоя
главы суще Христа» і до слів «без неяже никтоже
внійдеть къ Господу» [6, с. 215–216; 25, с. 43–44; 26, с.
589–591]). Врешті, п’ятий уривок – прохання надіслати
двох папських арбітрів для вирішення конфлікту між
латинниками й русинами Київської митрополії (від слів
«сеже глаголемъ едіно» і до слів «разорено будетъ» [6, с.
216–217; 25, с. 44; 26, с. 591]).
Тенденційність перекладача впадає у вічі також
якщо приглянутися до тих частин, які він пропустив.
Так, абзац, пропущений між другим і третім уривком –
це визнання папи «пастирем пастирів» (себто пастирем
єпископів) та «найвищим пастирем» зі словами «вашей
светыни всимъ поручъныхъ отъ Христа пастыремъ,
старейшаго пастыра» [6, с. 205]. А між четвертим і
п’ятим уривком пропущено, серед іншого, мову про
те, що укладачі вимагають надіслати крім «грека»
(тобто представника Східної Церкви) ще й латинника
(представника Західної) як арбітрів для вирішення
суперечок між обома сторонами конфлікту на території
Великого князівства Литовського та Корони Польської.
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Більше того – оскільки мову про арбітра–латинника
викинуто зовсім, з перекладу випливає, що русини
просять папу не арбітрів прислати, а залишити їх
у спокої, що, серед іншого, підкреслює давальний
відмінок іменника замість потрібного знахідного: «Хай
би дав гречину східної церкви грецької, Щоб самі закон
і устав хоронили» [25, с. 44; 26, с. 591]. Як бачимо, така
маніпуляція з пропущенням важливих частин призводить
до цілковитого викривлення думки укладачів. Вже не
кажучи про те, що не лише латинянин, але й «гречин»,
якого укладачі послання просять прислати як одного з
арбітрів для вирішення суперечок, повинен, за їхніми
словами (звичайно ж, пропущеними В. Шевчуком),
дотримуватися постанов Флорентійського собору, себто
бути уніятом. Та всупереч цьому перекладач зазначив
у примітці: «Гречин – тобто сповідник православної
віри» [25, с. 44; 26, с. 591, прим. 7], що також свідчить
про викривлення змісту послання на догоду своїм
конфесійним уподобанням.
Підсумовуючи аналіз наявних на сьогодні фрагментарних перекладів «Послання Мисаїла» українською,
мусимо відзначити насамперед численні перекручення
та перекладацькі неточності, найбільше характерні для
першого (виконаного Б. Бучинським) та останнього
(виконаного В. Шевчуком) перекладів. Натомість переклади М. Возняка та М. Грушевського набагато якісніші,
виявляють меншу кількість неточностей і перекручень,
хоча вони й за розміром набагато менші. При цьому
жоден перекладач не подав відсилань до біблійних
першоджерел у тих випадках, коли до тексту грамоти
було вплетено цитати й парафрази на священні тексти. Усі
виявлені хиби, звісно, будуть враховані при виготовленні
повного українського перекладу «Послання Мисаїла».
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The Ukrainian translations of the Epistle of Misael
The author analyzes the existing Ukrainian fragmentary translations of
the Epistle of Misael. The main attention is paid to the correctness of each
translation and its correspondence to the original Church–Slavonic text. The author
points out main blunders and misinterpretations, which are especially symptomatic
for B. Buchynsky’s and V. Shevchuk’s translations, while those made by M. Vozniak
and M. Hrushevsky demonstrate much higher accuracy.
Keywords: the Epistle of Misael, the Ukrainian translation, B. Buchynsky,
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Розвиток освіти Подільського краю
в першій половині ХІХ ст.
Відповідно до наукових та архівних джерел, статистичних даних
здійснено комплексний аналіз стану освіти на території Подільського краю
в першій половині ХІХ ст. Відзначається, ситуація в цій галузі була доволі
складною в даний період.
У багатьох подільських містах існуюча мережа навчальних закладів та
установ культури в цей період вже не відповідала зростаючим потребам їх
жителів. Більшість міст Поділля порівняно з містами інших малоросійських
губерній явно відставала за кількістю культурно–освітніх закладів. Причини
цього слід вбачати в недостатньому соціально–економічному розвитку
подільського краю, де феодально–кріпосницькі пережитки виявлялися
серйозною перешкодою його розвитку.
На початку ХІХ ст. мешканці Подільської губернії здобували освіту
переважно в церковно–парафіяльних і дяківських початкових школах. Та в
подальшому спостерігається виникнення гімназій, як більш вищого рівня
освіти населення.
Ключові слова: Поділля, освіта, гімназії, парафіяльні школи.

Питання розвитку освіти завжди привертало
увагу науковців. Мета даного дослідження – на основі
наукових та архівних джерел розкрити стан освіти на
Поділлі на початку ХІХ ст. Значний інтерес викликає
запропонована тематика, до розгляду якої зверталися
українські дослідники, зокрема, діяльність середніх та
початкових навчальних закладів на Поділлі в ХІХ ст.
вивчав М. Вороліс [1]. Історик відзначає, що в 40–50–
х рр. ХІХ ст. гімназії намагалися підняти до вищого
рівня викладання наук. Утворення гімназій значною
мірою залежало від того, чи знаходилися вони далеко від
культурного й адміністративного центру.
Дослідження Л. В. Баженова розкриває історіографію
даної проблеми [2, с. 120–121]. Значний доробок
у висвітленні даної проблематики відзначається в
наукових статтях Н. Р. Опушко, присвячених цій темі [3].
Процес розвитку польської освіти на території Поділля в
зазначений період висвітлює О. Ф. Кошолап [4].
Дослідження освіти на території Поділля другої
половини ХІХ ст. проводили І. Сесак [5], М. М. Янчук [6].
Особливої уваги заслуговує праця Д. Бовуа «Російська
влада і польська шляхта в Україні 1793–1830 рр.»,
перекладена з французької мови, в якій автор описує
процеси взаємовідносин росіян та польської шляхти
на території Правобережної України в першій та другій
третині ХІХ ст., в тому числі, освітянської галузі [7].
На кінець ХVІІІ ст. – початок ХІХ ст. Подільська
губернія (створена після другого поділу Речі Посполитої
у 1795 р.) була надзвичайно відсталою в політичному
та соціально–економічному відношенні частиною
російської держави, практично в усіх сферах життя,
включаючи освіту й культуру.
В 1804 р. Указом були закріплені межі Подільської
губернії, що складались з 12 повітів: Кам’янець–
Подільський, Балтський, Брацлавський, Вінницький,
Гайсинський, Летичівський, Літинський, Могилівський,
Ольгопільський, Проскурівський, Ушицький, Ямпільський [8, с. 78].
Особливістю освітнього процесу на території
Поділля в першій половині ХІХ ст. є суворі обмеження
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щодо вживання української мови: як наслідок, закон
1696 р. прийнятий польським урядом, що забороняв
українську мову в адміністративному вжитку, його
положення стосувалися й освітньої галузі.
Згідно Указу імператора Павла І від 18 грудня 1797 р.
у травні 1798 р. у м. Шаргороді (у Свято–Миколаївському
монастирі) Могилівського повіту Подільської губернії
була відкрита православна духовна семінарія з двох
класів – інформаторського і нижнього (граматичного).
На навчання прибуло 130 учнів. Ректором призначили
архімандрита Гавриїла, вчителями: Олексія Жильцова
і Василя Голосова. У 1800 р. в семінарії ввели такі
навчальні дисципліни, як історія, географія, польська,
німецька та грецька мови (згодом – французьку). У
1802 р. до класів поезії і риторики додали клас філософії,
а через два роки – богословський клас. Учнів цих класів
стали називати студентами. Навчання в семінарії тривало
6 років [5, с. 3–15].
На час приєднання Подільського краю до Російської
імперії мешканці здобували освіту переважно в
церковно–парафіяльних і дяківських початкових школах,
у яких навчали переважно дяки: українською мовою
вчили буквар, часослов, псалтир та церковних співів. Їх
кількість на початок ХІХ століття почала зменшуватися
через перехід абсолютної більшості уніатів, при
парафіях яких вони функціонували, у православ’я, що
не супроводжувалося збереженням навчальних закладів.
Відзначилася хвиля різкого скорочення власне українських
навчальних закладів. Одразу після приєднання нова влада
намагалася знищити не тільки традиційну українську
освіченість, але й народне шкільництво. Відбиралися
земельні маєтки в українських монастирів, був відчутним
удар для українських шкіл, тому що система станово–
кріпосницької держави виявляла незацікавленість
у розвитку освіти в регіоні. Лише окремі подоляни,
головним чином поляки за походженням, мали змогу
продовжувати своє навчання у більш престижних тоді
єзуїтських навчальних закладах, які функціонували не
стільки для освітньої підготовки, скільки для латинізації
та ополячення українців [3, с. 395].
Отже, освіта існувала в державі переважно як
релігійно–духовна: ідейно–домінуючим змістом програм
наявних навчальних закладів були християнські ідеї та
концепції; викладацькі функції освітніх закладів усіх
рівнів виконувалися, здебільшого, православним кліром
або ж чернецтвом. В більшості, училища та школи були
організовані при церквах, монастирях, їх діяльність
значною мірою фінансувалася парафіями та парафіянами,
хоча й деякі батьки оплачували власним коштом [6, с. 38].
У 1802 р. були створені державні заклади – міністерства, в тому числі й міністерство народної освіти, яке
здійснювало управління загальноосвітніми школами,
університетами, науковими закладами і видавничою
справою.
У 1803 р. в Російській імперії була розпочата реформа освіти, яка охопила й Подільську губернію. У
відповідності до реформи освіти були створені учбові
округи на чолі з університетами. Всі навчальні заклади
Поділля були віднесені до Віленського навчального
округу, науково–методичним центром якого став
Віленський університет [9, арк. 213].
Згідно зі статутом Віленського університету (1803),
було визначено Віленський учбовий округ, що об’єднав

19

Випуск 127

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

заклади чотирьох типів: парафіяльні училища (для дітей
найнижчих станів), повітові училища (для дітей дворян,
заможних ремісників, державних службовців), класичні
повні гімназії і неповні прогімназії (тип середньої
школи, ліцеї) та університети – вищі навчальні заклади
(деякі школи, що діяли переважно при костьолах, після
1832 р. провадили нелегальну діяльність) [7, с. 45].
Задля забезпечення викладачами таких шкіл 18
липня 1803 р. імператор Олександр І підписав указ про
створення у Віленському університеті головної семінарії,
для священників римо–католицького віросповідання
Могилевської,
Віленської,
Луцької,
Кам’янець–
Подільської та Мінської єпархій, і для священників
римсько–уніатського віросповідання вказаних єпархій
На утримання цього навчального закладу щороку
виділялось 15 тис. руб. сріблом. [10, арк. 29].
З 1804 р. повітові училища діяли у Кам’янці–Подільському, Вінниці, Брацлаві і Могилів–Подільському. У
Барі до початку XIX ст. діяла повітова школа уніатів–
базиліан, а з 1803 р. – повітове училище. На базі колишньої
Немирівської братської школи у 1815 р. було засноване
чотирикласне повітове училище. При більшості
повітових училищах відкрили підготовчі відділення, або,
як їх ще називали, нижчі відділення перших класів. Вони
знаходились, відповідно, у будинках повітових училищ,
користувались їх обладнанням. Учителі працювали тут
охочіше, ніж у парафіяльних училищах, бо вважалися на
державній службі і зарплату отримували із позаштатних
сум училища. Згодом, підготовчі відділення повітових
училищ перетворили в окремі парафіяльні училища, що
позитивно позначилося на освітній статистиці [5, с. 9].
На 1825 р. в Подільській губернії існувало вже 44
парафіяльні училища, в яких вивчали чистописання,
правопис, польську, латинську, німецьку мови [1, с. 41].
У 1817 р. Було утворено Кам’янецьке духовне
училище, яке відкрили на базі нижчих класів, виділених
з Подільської духовної семінарії. Зазначені навчальні
заклади були двокласними (по два роки навчання в
кожному класі). Учні вивчали скорочений катехізис,
правопис, російську граматику, грецьку, латинську
мову, арифметику, чистописання, географію, співи і
святу історію. Учні погано одягались, голодували, їм
не вистачало підручників, іншої літератури. Найменш
забезпеченим школярам виділялися певні кошти на
утримання. Наприклад, у 1822 р. 28 учнів Кам’янецького
духовного училища утримувались на державні кошти,
ще 17 юнаків отримували половину утримання. У
Барському духовному училищі учні отримували меншу
допомогу, оскільки продукти харчування там були
значно дешевшими [11, с. 72].
У 1804–1814 рр. у Вінниці діяла школа на правах
Подільської гімназії, підконтрольна польській шляхті. 27
вересня 1814 р. цю школу реорганізували в Подільську
губернську гімназію, в якій здебільшого вчилися діти
католиків. Тому її називали польською. При гімназії
функціонували учнівський інструментальний оркестр,
хор, балетний колектив, театральний гурток [12, с. 176].
Своєму відкриттю Вінницька гімназія завдячувала
графу Тадею Чацькому – попечителю училищ у
південно–західних губерніях [13, с. 108].
Т. Чацький був справжнім проповідником доброчинності, представник великопанського роду високої,
позначеної енциклопедичною вченістю культури. Щоб
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зібрати кошти на відкриття гімназій, Т. Чацький об’їздив
Волинь, Поділля та Київщину, де виступав перед
населенням і представниками духівництва та дворянства.
За досить короткий час йому вдалося зібрати на потреби
освіти біля двох мільйонів польських злотих. На зібрані
кошти Т. Чацький засновував нові та покращував стан
існуючих навчальних закладів Правобережної України.
Саме за його сприянням були відкриті Барська та
Вінницька гімназії. Він виділив на потреби Кам’янецької
та Вінницької гімназій 7260 карбованців сріблом. Його
патріотичні промови дали можливість зібрати таку
кількість доброчинних коштів, що на протязі десяти років
дозволило відкрити 85 приходських училищ на Волині, 26
– на Поділлі, 15 – в Київській губернії [4, с. 85–86].
Відкриття гімназії на Поділлі поклало край монополії
Кременця, де була єдина на той час польська гімназія в
Україні [7, с. 227, 244].
Вінницька гімназія планувалася по типу Кременецького ліцею з 4 річними класами та 4 річними
курсами. Із 18 викладачів половину мали складати
магістри та доктори наук, та відсутність коштів не
дала можливості реалізувати ці плани [13, с. 108].
Для утримання гімназії було записано кілька маєтків,
з яких було визначено щорічні внески. З Кам’янця–
Подільського було перевезено бібліотеку у кількості
понад 2000 примірників. Першим її директором став
М. Мацєйовський [14, арк. 4–5].
Гімназія поділялася на шість класів. Перші два були
підготовчими, в них викладали два учителі: один –
граматику, латинську та польську, інший – арифметику
та географію. А в чотирьох старших класах учитель
математики викладав вищу арифметику, геометрію та
логіку, учитель фізики – історію природи, фізику та
хімію, учитель права – науку моралі, історію, географію,
учитель літератури – загальну та польську літературу, а
учитель класичної літератури – літературу Риму та твори
окремих авторів.
Крім передбачених програмами дисциплін, гімназії
дозволялося вводити в навчальні плани уроки танців,
музики та гімнастики.
В перший рік до Подільської гімназії записалося
454 учні. 323 походили з Подільської губернії, 119
– з Київської, 5 – з Волинської, 3 – з Варшавського
князівства, 2 – з Мінської, по одному – з Віленської та
Ковенської губернії. Пізніше їх кількість збільшилася до
500 [12, с. 181].
За штатним розписом Подільська гімназія отримувала
щорічно через Вінницьке повітове казначейство 6200
рублів сріблом на оплату працівникам, утримання
бібліотеки, утримання гімназії (опалення, освітлення),
на надзвичайні видатки.
Закриття Подільської гімназії стало епізодом у
ліквідації польського шкільництва у Віленському окрузі. В
1830 р. серед вихованців закладу було викрито нелегальну
організацію політичного характеру. Директора та кількох
учителів звільнили, навчання припинилося. Та після
національно–визвольного повстання, що розпочалося
в Варшаві, а потім перекинулося на інші регіони, у
Подільській гімназії навчання вже не відновлювалося.
Указом від 12 січня 1831 р., що прийшов з Петербургу,
навчальні заклади Волинської та Подільської губернії
були виведені зі складу Віленського округу та приєднані
до Харківського навчального округу.
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Після поразки польського повстання 1830–1831 рр.
видано височайший Указ про закриття училищ в
Київській, Подільській и Волинській губ. Протягом
1831–32 р. закрили 245 середніх та початкових учбових
закладів. Нова система народної освіти мала виправити
наслідки колишньої полонізації краю [15, с. 423].
14 грудня було створено Київський навчальний
округ, до якого увійшла Правобережна Україна.
Вінницьку польську гімназію закривають. Після
1831 р. відкривають державні та приватні навчальні
заклади з викладанням предметів російською мовою,
оскільки українську мову в імперії офіційно було
заборонено. Отже, офіційною мовою на Правобережній
Україні стає російська мова. Середню освіту на Поділлі,
як і в усій Російській імперії, здебільшого мали право
отримувати чоловіки.
У 1832 р. в «Мурах» відкривають чоловічу
гімназію (1847 р. її перевели до Білої Церкви). Рада
Харківського університету прийняла рішення про
переведення Подільської гімназії з Вінниці до Кам’янця–
Подільського. В 1833 р. – в Кам’янці–Подільському
відкривають російську чоловічу гімназію, а в 1838 р. – у
Немирові [13, c. 109].
25–26 червня 1835 р. було затверджено нове
«Положення про навчальні округи» та «Статут
імператорських російських університетів», в яких були
завершені зміни управління й керівництво навчальними
закладами.
Виникали приватні пансіони, на відкриття яких
дозвіл надавало Правління Імператорського Віленського
Університету (від 1810 р.). Поступово приватні жіночі
та чоловічі пансіони Вінниці, що знаходились у домах
власників (подружжя Гутковських, Вацлава та Теофіли
де Фелькер, Макарія Багатка – мав ступінь магістра
філософії, Луїзи Юдицької, Іоанни фон Віндер та
Фелікса Жирардо, Елеонори де Нізет Мочинської та ін.),
набувають популярності серед заможного населення.
В 20–30–х рр. з’являються навчальні заклади для
жінок. 7 приватних жіночих пансіонатів працювали на
Поділлі. Викладачами фортепіано працювали Альберт
Левицький [16, арк. 144зв], Кольберг і Гольч, а пізніше,
наприкінці 50–х років ХІХ ст., тут викладали Канцедорф,
Сакнаир и Тарнопольський. У пансіоні Жирардо та
Юдицької уроки музики на фортепіано викладали
подружжя Ігнаций та Тереса Козловські (від 1832 р.) [17,
арк. 219зв]. Протягом ХІХ ст. були засновані музичні
пансіони, які діяли як приватні спеціалізовані музичні
школи. Був намір відкрити у Вінниці Музичний інститут
для здібних дівчат із бідних родин. Однак, цей задум
залишився нездійсненним [18, с. 149].
В 30–50–х рр. продовжує формуватися російська
мережа шкільних закладів на Поділлі, основне завдання
якої було викоренити полонізацію. Тому Вінницьку
чоловічу губернську гімназію та ще 60 католицьких шкіл
було закрито [3, с. 37].
8 листопада 1845 р. були прийняті Правила
для приходських училищ Київської, Волинської та
Подільської губерній. У цьому документі зазначалось,
що керівництво цих навчальних закладів на місце
законовчителя повинно було приймати з місцевих
священиків. А кандидатура законовчителя римо–католицького віросповідання затверджувалась за попереднім
узгодженням із губернатором регіону. Оплата праці
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нараховувалась на одного учителя, а потім ділилась
навпіл. Існував чітко регламентований порядок відкриття
приходських училищ. Хто із поміщиків та міських
товариств бажали заснувати такий навчальний заклад,
повинні були звернутися за дозволом до штатного
наглядача училищ їх повіту, який, у свою чергу, подавав
свої пропозиції з цього питання губернському директору
училищ. У тих повітах, де не було повітового училища,
прохання мали подаватись безпосередньо губернському
директору училищ. Директор і губернатор складали свій
висновок на затвердження попечителю навчального
округу, який повідомляє про відкриття приходського
училища безпосередньо до Міністерства народної
освіти. У поміщицьких володіннях приходські училища
віддавались у керівництво поміщиків [19].
У 1850 р. в усіх початкових школах на українських
землях Російської імперії навчалося лише 67 тис. учнів.
Переважна більшість населення, все ж таки, залишалася
неписьменною.
Повітові училища були відкриті у Києві, Вінниці,
Житомирі, Умані, Кам’янці–Подільському, Каневі, Білій
Церкві та в інших містах. Учні училищ мали оволодіти
15 навчальними предметами. Утримувались повітові
училища частково за рахунок державного бюджету, а в
основному – за рахунок місцевих податків [20, с. 133–134].
Підводячи підсумки, необхідно зазначити, що освіту
на той час могли здобути переважно заможні та середні
верстви населення. Селяни показували надзвичайно
низьку освіченість серед українського населення, тому,
що не мали змоги отримувати освіту у школах губернії.
Території Поділля довелося побувати під юрисдикцією
інших держав, що не сприяло становленню національної
системи освіти: спочатку – полонізація краю, потім курс
на русифікацію місцевого населення.
Безперечно, питання освіти є актуальним в різні
історичні періоди, тому перша половина ХІХ ст. не стала
винятком, у час, коли більшість населення держави була
малограмотною. Перешкодою цьому, в першу чергу, була
феодально–кріпосницька система. Навчання в гімназіях
та університетах було недоступним для більшості
населення регіону, особливо для селян, тому єдиним
джерелом знань для них були саме початкові заклади
освіти, які створювались при монастирях, церквах або за
рахунок меценатської допомоги.
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Development of education of Podilskyi region in the first half
of the nineteenth century
According to scientific and archival sources, statistical data, a comprehensive
analysis of the state of education in the Podilsky Krai in the first half of the
nineteenth century was carried out. It is noted that the situation in this area was
rather difficult during this period.
In many Podillya cities, the existing network of educational institutions
and cultural institutions in this period no longer met the growing needs of their
inhabitants. Most of Podillya cities, in comparison with other cities of Little
Russian provinces, clearly lagged behind the number of cultural and educational
institutions. The reasons for this should be seen in the insufficient social and
economic development of Podilskyi land, where feudal feudal remnants were a
serious obstacle to its development.
At the beginning of the nineteenth century the inhabitants of the Podolsk
province gained their education mainly in church–parish and dyakovskie elementary
schools. But in the future there is the emergence of gymnasiums, as a higher level of
education of the population.
Keywords: Podillya, education, gymnasia, parish schools.
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Італійці Одеси у формуванні і підтримці
римо–католицької громади у ХІХ ст.
На основі українських та італійських архівних джерел у статті
аналізується участь італійських підданих у формуванні римо–католицької
громади Одеси у ХІХ ст. Автором з’ясовано, що члени італійської громади
Одеси матеріально підтримували створення і розбудову католицького
храму і школи, а також входили до піклувальної ради церкви. Чисельність і
потужність італійської громади зумовили обов’язкову наявність в Одесі
італійських священиків, які стали поважними членами своєї громади. У
статті також показано, що з 1830–х рр. внаслідок заходів російського уряду і
практики змішаних шлюбів в середині італійської спільноти спостерігається
збільшення осіб православного віросповідання.
Ключові слова: римо–католицька церква, Одеса, італійці, консули.

Поліетнічність Одеси з перших років її існування
зумовила формування різних конфесійних громад,
однією з яких була римо–католицька, яку формували
французькі, італійські, іспанські, австрійські піддані
та частина німців. Залучення іноземців до управління і
економічної розбудови міста сприяли заходи російського
уряду, зокрема і свобода віросповідання.
Проблема ролі італійської громади у становленні
римо–католицької церкви Одеси у ХІХ ст. не розкрита
в історіографії детально, що обумовлено відсутністю.
Загальні аспекти формування римо–католицької
громади Одеси висвітлені у монографіях Н. М. Діанової
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[9–12]. Зв’язки італійської громади Одеси з католицькою
церквою міста і конфесійні процеси в середині громади
в контексті історії італійської еміграції до Одеси ні у
вітчизняній, ні в іноземній історіографії не розглядалися.
Офіційно вірою в усіх Італійських державах був
католицизм, приналежність до якого в перші десятиліття
існування громади було ознакою італійської спільноти
Одеси, враховуючи те, що значна частина емігрантів з
Апеннін переселялися цілими сім’ями. Італійське населення Одеси швидко зростало: в перші роки заснування
Одеси італійці становлять десяту частину населення
міста – 800 осіб при загальній кількості населення
7–8 тис. осіб [17, с. 161]. У 1820 р. сардинський генеральний консул повідомляв, що в Одесі проживає
близько 500 католиків, з яких, на його думку, 150 є
вихідцями з Сардинського королівства [24]. У 1827 р. в
місті проживало 32 995 осіб, у тому числі 3 498 іноземців
(10,6%), серед яких вихідці з різних італійських держав
становили 0,96% (334 осіб): Неаполітанське королівство
– 100 осіб (0,3%), Сардинське королівство – 68 осіб
(0,2%), Італія – 159 осіб (0,45%), Тоскана – 7 осіб
(0,01%) [3, с. 159]. У 1834 р. кількість іноземців складала
5 174 осіб, серед них італійців 28% або 1 016 осіб при
загальній кількості населення 61 899 осіб [1, с. 108].
Через три роки в Одесі мешкало вже 1 600 вихідців з
Апеннін [1, с. 108].
У 1872 р. генеральним італійським консульством
Одесі до журналів реєстрації було записано 1 178
італійських підданих, у 1873 р. – 1 213 осіб, у 1874 р.
– 1 316 осіб, у 1875 р. – 1 386 осіб., 1876 р. – 1 600 осіб
[35]. Проте, консул наголошував, що деякі італійській
піддані не записуються кожного року, а реальна кількість
італійських підданих сягає 2 800 осіб [36]. Окрім постійно
проживаючих в місті італійців, під навігаційного сезону,
з весни до пізньої осені, в місті перебувала значна
кількість італійських моряків. В. У 1877 р., коли до
Одеси прийшло 419 суден під італійським прапором
загальна кількість членів екіпажу складала 5 447 осіб, у
1871 р. – 4 398 осіб, у 1872 р. – 2850 осіб, 1873 р. – 2 100
осіб, 1874 р. – 2 754 особи, 1875 р. – 2098 осіб, 1876 р. –
2 793 особи [37].
Ці данні демонструють, що італійські піддані
складали значну частину римо–католицької громади
міста. Проте з першої третини ХІХ ст. конфесійна
однорідність італійської громади була порушена.
Стаття 67 Цивільного кодексу Зводу законів Російської
імперії зобов’язувала дотримуватися певних правил
при укладанні шлюбу між православною особою і
представником іншої конфесії: від неправославної
особи вимагалося відмовитися від прозелітизму в
родині, хрещення і виховувати дітей в православ’ї,
укласти шлюб у православному храмі і за православним
обрядом [14]. Серед італійських емігрантів була значна
кількість неодружених чоловіків, що брали за дружин
жінок, що належали до інших релігійних конфесій і
етнічних громад. Звичайно, це не могло не відбитися
на конфесійному і мовному складі італійської громади,
враховуючи, що законодавство забороняло католицьким
священикам навертати православних в католицизм [15].
Детально наслідки змішаних шлюбів в середині
ХІХ ст. описував сардинський генеральний консул
А. д’Андрейс. За його свідченням, церкву для вінчання пара обирала в залежності від віросповідання
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 127

дружини, і діти наслідували віру матері, адже «вона
перша виховувала дитину». Якщо один з батьків був
православним, то шлюб укладався у православній церкві,
«служителі якої є дуже настійливі в тому, що б діти також
сповідували православну віру» [30]. Значна кількість
сардинських підданих знаходилась в наступному
становищі: шлюб з представником лютеранської
церкви – діти охрещені та виховані в цій вірі; шлюб з
православними, діти сповідують православ’я. Консул
повідомляє про випадки, коли наречені були католиками,
проте не могли обвінчатися в католицькому храмі,
вимушені були звертатися до православної церкви [30].
Один з перших випадків укладання шлюбів італійців–
католиків в православному храмі викликав скандал. У
лютому 1831 р. в одну з православних храмів Одеси
капелан православного обряду, «який нещодавно прибув з
армії», обвінчав сардинських підданих купця 3–ої гільдії
Жана–Батісту Каруту і Марію Розетті, дочку купця 2–ої
гільдії. Це викликало непорозуміння з боку католицької
церкви, що відмовлялася визнавати цей шлюб, і «задля
запобігання таких випадків вимагала від російського
уряду покарання в рамках всієї [італійської] нації» [26].
Сардинський генеральний консул Гаетано Міланта
цей шлюб визнав і просив те саме зробити місцеву
католицьку церкву. Також втрутилася православна
церква, яка запевняла, що Джамбатіста Карута вирішив
змінити католицьке віросповідання на православне, тому
і взяв шлюб в православному храмі. Тільки після заяви
православної церкви скандал вщухнув [27].
Для здійснення змішаного шлюбу у середині ХІХ ст.
потрібно було отримати дозвіл місцевої адміністративної
або релігійної влади. Так, у 1858 р. папський
підданий Джованні Граціо звернувся до одеського
градоначальника з проханням дозволити його шлюб
з дочкою одеського міщанина Марією Михайловою
без його переходу в російське підданство і прийняття
православ’я. Дж. Граціо свідчив, «що його наречена не
має жодного капіталу і нерухомості» [3, арк. 1], і що він
«зобов’язувався при вступі в цей шлюб дати підписку,
як того вимагає закон, про хрещення і виховання дітей
у православному віросповіданні» [3, арк. 1зв]. Дозвіл
був отриманий від канцелярії обер–прокурора святішого
Синода [3, арк. 3].
В другій половині ХІХ ст. практика змішаних
шлюбів стає все частішою, що доводять метричні
книги Херсонської духовної консисторії. У 1898 р. був
укладений шлюб між Георгієм Едуардовичем Віцманом,
православним, та італійською підданою Еліанорою–
Ерминією де Барбері [7, арк. 323зв–324]; Хрисаном
Тимофійовичем Крижанівським, православним, та
італійською підданою Еліанорою Миколаївною Джардіні
[7, с. 323зв–324]; італійським підданим Джованні
Луїджович Боскі, католиком, та Марією Олександрівною
Грохольською, православною [6, арк. 123зв–124]; у 1899 р.
Анатолієм Інатієвичем Маковським, православним, та
італійською підданою Генріетою Кароліною Михайліною
Брунетті [8, арк. 121зв–122]; італійським підданим Луїджі
Антоніо Пеллєрано, католиком, і Анастасією Павлівною
Мискіною, православною [8, арк. 117зв–178].
Італійці–католики належали до постійних парафіян
місцевого костелу, щотижневе відвідування якого,
по суті, об’єднувало представників одного етносу.
Законодавство Російської імперії ще з XVIII ст.
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дозволяло вільне богослужіння всім християнським
конфесіям [16], що забезпечило існування в Одесі римо–
католицької церкви.
Римо–католицька церква з’явилася в Одесі незабаром після заснування міста. Тоді це був невеликий
дерев’яний будинок молитви для католиків. В 1805 р.
герцог Е. де Рішельє виділив під будівництво храму
цілий квартал на вулиці Катерининській (ділянка в
2925 сажнів). Перший невеликий костел за проектом
Ф. Фраполлі був зведений в 1822 р. Незабаром при
костьолі почали працювати притулок, дитячий будинок,
будинок для людей похилого віку, католицька школа.
У 1848 р. за підтримки губернатора Новоросійського
краю графа Воронцова, почали будувати собор Успіння
Пресвятої Богородиці (він був освячений в 1853 р.).
Його настоятелем став священик Єжи Безутович, якому
допомагали чотири капелани (куратори): для «нації»
поляків, італійців, французів і німців [11, с. 113–117].
Серед постійних парафіян церкви, в тому числі
і серед італійських підданих, що проживали в місті,
обиралися синдики, що опікувалися матеріальними та
фінансовими питаннями даної церкви, зокрема збирали
пожертви. У грудні 1818 р. сардинський генеральний
консул, граф Л. Даттілі дель Торре отримав листа від
католицьких синдиків Одеси з проханням зробити
сардинським урядом внесок на розвиток католицької
церкви [23]. Синдики зазначали, що церква сумлінно
виконує свої обов’язки, роблячи акцент на тому, що
місцеві священики організовують меси для екіпажів
сардинських суден, що перебувають в Карантині [24]. На
той час австрійський уряд щорічно платив 400 крб. ассиг.,
французький – 600 франків, також пожертви надходили
від іспанського та неаполітанського консульств [23].
З 1819 р. сардинське консульство почало робити
внески на користь церкви в розмірі 400 лір в деякі
роки пожертви сягали 500 лір. У 1847 р. генеральний
консул Королівства Обох Сицилій сповіщав уряд про
«надзвичайну пожертву» сардинського колеги на
реконструкцію будівлі католицької церкви у розмірі
1 800 франків [20].
Італійці також обиралися до синдиків, що входили в
піклувальний комітет римо–католицької церкви: у 1827 р.
ним був обраний сардинський підданий Антоніо Спада
[2, арк. 16зв], у 1858 р. генеральний сардинський консул
Габріель Галатері [32], у 1893 р. від італійців синдиком
був купець 2–ої гільдії Септимій Вернетта [13, c. 46].
Робили пожертви на користь церкви і представники
італійської громади. У 1814 р. Сільвестр дель Сассо
заповів Одеській католицькій церкві 1 600 крб. [5,
арк. 372зв]. У 1858 р. купець 1–ої гільдії Карло Рокко
був нагороджений орденом Св. Сільвестра за значну
допомогу одеській католицькій церкві [31].
Пожертви, що робили італійські консули, пояснювалися не лише тим, що іноземні уряди підтримували
католицизм в Україні, а тим, що місцева католицька церква
допомагала в роботі консульства: видала італійським
підданим метричні свідоцтва про народження, шлюб,
смерть. Ці документи були необхідні для реєстрації
у консульстві і отриманні документів для постійного
проживання в Одесі або поверненню до Італії.
Італійські генеральні консули від імені своїх урядів
матеріально підтримували створення або відновлення
католицьких парафій в інших містах, що знаходилися
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під юрисдикцією їхнього консульства в Одесі, наприклад, храми в Керчі, Бердянську тощо. Католицька
громада Керчі нараховувала всього 30 родин, більшість
з яких були італійцями. У 1830 р. місцевий сардинський
консул і італійська громада стали ініціаторами побудови
католицького храму, який освятили 19 березня 1840 р.
Архітектором цієї церкви був Олександр Дігбі [34, р. 5].
Сардинській уряд виділив у 1831 р. на її спорудження
1 000 лір [28].
У 1850–х рр. уряди італійських держав допомагали
католицькій церкві у Бердянську: генеральний
сардинський консул Антоніо Репетто зробив пожертву
від імені короля в 1 000 лір приходу в Бердянську [29],
римський консул Лучано Міланта від імені Папської
держави – 50 франків [22].
Але не завжди в консулів і парафіян складалися
гарні стосунки з головою місцевої церкви. В 1840 р.
генеральному неаполітанському консулу Феліксу
де Рібасу довелося втрутитися в конфлікт, що стався
між неаполітанським віце–консулом в Таганрозі
Яковом де Россі і куратором римо–католицької церкви
Фердинандом Кербедзом. Його особистий конфлікт з
віце–консулом Яковом де Россі призвів до того, що у
1841 р. 25 італійців різного підданства (Доменіко де Россі,
Андреа Амореті, Людовік Розакута, Джорджо Педемонте,
Андреа Сангвінетті та ін.), зокрема і купці 1–ої гільдії,
виступили проти Ф. Кербедза у листі до митрополита [18].
Як вже було зазначено вище, італійці складали
значну частину католиків в місті й впливали на розвиток
католицької церкви в Одесі. Тому наявність католицького
священика–італійця у місті була необхідною, а знання
італійської мови було важливим чинником при виборі
кандидата. Так, у 1829 р. при затвердженні прелата
Іоанна Щитта на посаду настоятеля одеської католицької
церкви зауважували, що він «був довгий час в чужих
краях, особливо в Римі, і знає італійську і французькі
мови, такі необхідні у цій місцевості» [2, арк. 31зв].
Духівником молитовного будинку, що на початку
ХІХ ст. служив парафіянам за храм, був італієць Андреа
Арціолі [1, с. 135]. Після будівництва в 1804 р. в Одесі
католицького собору Успіня Богородиці його настоятелем
став італійський священик Агостіно Дженарі [1, с. 135].
Шанованим серед одеситів за свою віротерпимість
та благодійну діяльність був священик Ансельмо
Бернуцци, який проживав у місті з вересня 1825 р.
і належав до ордену капуцинів [2, арк. 23] Духовну
службу він суміщав з учителюванням на посаді
католицького законовчителя у Рішельєвському ліцеї
[1, с. 135]. З 1824 р. в Одесі також проживав ще один
священик капуцинського ордену Вікентій д’Урбаній. У
1826 р. голова Одеської церкви Р. Сельвана, що належав
до конкуруючого домініканського ордену, рекомендував
графу Ф. Палену відправити Вікентія до Грузії, адже у
місті вже є священик капуцинського ордену – Ансельм
[2, арк. 23]. Одеське римо–католицьке товариство також
звернулося до графа Ф. Палена з проханням залишити
В. д’Убранія через те, що він і Ансельм «потрібні
церкві і більшій частині одеських католиків, які майже
всі іноземці» [2, арк. 36]. У 1828 р. В. д’Убраній був
затверджений на посаді вікарія італійської нації, а
А. Бернуцци синдики запропонували призначити
священиком для французькомовних парафіян, адже
французькомовний священик давно був відсутній, а
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Ансельм добре володів цією мовою. Також синдики
вказували, що ці два священики капуцинського ордену
користуються більшою повагою серед одеських
парафіян, ніж домініканці [2, арк. 42].
В другій половині ХІХ ст. парафіяльним священиком
Одеського римо–католицького костелу став італійській
підданий Енріко (Генріх в російськомовних джерелах)
Россі. Е. Россі народився в П’яченці в 1834 р., закінчив
Болонський університет [4, арк. 17–18]. Бувши куратором
італійської нації в Одеському костелі та постійним
членом Італійського благодійного товариства, Генріх
Россі опікувався членами італійської громади.
Італійська громада стояла також у витоків створення
католицької школи Одеси. У 1846 р. генеральний консул
Королівства Обох Сицилій звертався до уряду своєї
держави з проханням виділити кошти на створення школи
при католицькій церкві, яка, на його думку, стала б чудовим
навчальним закладом для 20 дітей неаполітанських
підданих. Пожертва мала складати 15–20 крб. сріблом
щомісяця, її вже зробили його колеги – австрійським і
римський консули [21]. Такий самий внесок на розвиток
школи став робити і сардинський генеральний консул
Г. Галатері з 1858 р. Італійське благодійне товариство
Одеси, що діяло з 1863 р. і до складу якого входили
найбільш поважні та заможні члени італійської громади,
також підтримувало цю школу. У її залі з кінця ХІХ ст.
навіть проводилися засідання цього товариства.
Підтримка католицької школи була вкрай важливою,
адже цей навчальний заклад був одним з небагатьох,
де вивчалася італійська мова, а отже став головним
начальним закладом для дітей з італомовних родин.
Наприклад, 1888 р. в такій школі навчалися 38
італійських підданих при загальній кількості 480 учнів.
Варто зауважити, що з цих 38 учнів 18 походили з бідних
родин, а тому навчалися безкоштовно і забезпечувалися
книжками та потрібними засобами для навчання. Тому
на Асамблеї Італійського благодійного товариства
1889 р. було вирішено виділити суму в розмірі 200 крб.
на допомогу школі [33, р. 7].
Отже, члени італійської громади Одеси долучилися
до становлення римо–католицької церкви у місті у
ХІХ ст. Консульства італійських держав від імені свого
уряду виділяли кошти на підтримку і побудову церков
в Одесі та інших містах Південної України, утримання
одеської католицької школи тощо. Члени італійської
громади користувалися повагою і нерідко обиралися до
піклувального комітету римо–католицької церкви.
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Italians in the formation and support of the Roman Catholic
community of Odesa in the 19th century
The article deals with the issue of the participation of Italian subjects in the
formation of the Catholic community in Odessa and the promotion of the Roman
Catholic Church in the Southern Ukraine. The sources of the study were the
documents of the State Archives of Odesa region and the Turin State Archives. During
the study, it was discovered that the members of the Italian community of Odesa
materially supported the creation and operation of Roman Catholic churches and
stood at the origins of the Catholic school in Odesa. The author explained that the
venerable members of the Italian community were priests (A. Denarius, A. Bernucci,
V. d’Urbania, E. Rossi), who served worship for both permanent residents of the city
of Italian subjects and crews of Italian vessels. It was established that because of the
religious policy of the Russian Empire, which required the christening of children
from mixed slugs in Orthodoxy, the Italian community of Odessa at the end of the
19th century consisted half of the Orthodox, which led to rapid assimilation with
Russian subjects.
Keywords: Catholic Church, Italians, consul, Odesa.
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Українська кредитна кооперація і парцеляційні
процеси у Східній Галичині на початку ХХ ст.
Досліджено трансформацію особливостей функціонування української
кредитної кооперації та парцеляції поміщицької земельної власності (поділу
великих маєтків на маленькі ділянки з метою подальшого продажу) у
контексті соціально–економічних процесів, які відбувалися у Східній Галичині
упродовж початку ХХ ст. – 1914 р. Автором проаналізовано стан розвитку
та основні напрями діяльності української кредитної кооперації у Східній
Галичині у зазначений час. Визначено місце парцеляції в економічній структурі
Східної Галичини означеного періоду. Досліджено зв’язок українських
фінансово–кредитних установ із парцеляційними процесами, які відбувалися
у Східній Галичині у зазначений час. Висвітлено участь верхівки українського
греко–католицького духовенства в українському кооперативному русі,
зокрема, у фінансово–кредитній кооперації та їх внесок у розбудову української
парцеляції у Східній Галичині. Розкрито вплив соціально–економічних процесів
на українську кредитну кооперацію та парцеляцію.
Ключові слова: товариство «Земля», кооперативний банк «Земля»,
парцеляція, земельна ділянка, село, кооператив, фінанси, український
кооперативний рух, банк.

Актуальність дослідження української кредитної
кооперації та парцеляції у Східній Галичині на початку
ХХ ст. – 1914 р. полягає у невеликій кількості досліджень
на цю тему та суспільному запиті на дослідження
соціально–економічної історії українського народу.
Наукова новизна ґрунтується на тому, що автор
статті використав неопубліковані архівні джерела,
які зберігаються у Центральному державному архіві
України у м. Львові (далі – ЦДІАЛ України) та обласних
державних архівах.
Мета дослідження – проаналізувати особливості
функціонування української кредитної кооперації та
проведення парцеляції у Східній Галичині упродовж
початку ХХ ст. – 1914 р.
Для досягнення поставленої мети автор поставив
такі завдання: дослідити діяльність української кредитної кооперації у Східній Галичині у зазначений період,
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визначити стан проведення парцеляції у Східній
Галичині упродовж початку ХХ ст. – 1914 р.
Праці, які характеризували соціально–економічний
розвиток Східної Галичини у зазначений період з’явилися
ще на початку ХХ ст. На цю тему писали К. Левицький [1],
С. Данилович [2], Є. Олесницький [3] та Т. Войнаровський
[4]. Досліджували цю тему представники української
діаспори, зокрема, С. Бородаєвський [5] та І. Витанович
[6]. У процесі наукового дослідження використовувалися
напрацювання радянського дослідника М. Зільбермана [7].
Окреслену тематику досліджували такі сучасні
українські науковці: О. Цяпало [8, с. 103–107],
Й. Шимонович [9], З. Комаринська [10–11], М. Вітенко
[12–14], Ю. Лузан [15, с. 50–53], О. Реєнт, та I. Патер [16,
с. 498–519], Ф. Стеблій та М. Кравець [17, с. 428–457],
П. Леоненко [18, с. 140–149], Н. Коростіль [19, с. 141–
148], Л. Дрогомирецька [20, с. 44–50], І. Гавліч [21, с.
68–72], М. Гладун [22, с. 115–124], Н. Жулканич [23, с.
72–76], А. Кліш [24, с. 31–34], І. Чуйко [25, с. 76–81],
М. Чорна [26, с. 177–183], Р. Вепрів та І. Гнип [27, с.
64–71].
Окремі аспекти соціально–економічного розвитку
Східної Галичини визначеного періоду на прикладі
функціонування окремого кооперативу (парцеляційного
товариства «Земля»), досліджував автор цієї статті.
Зокрема, висвітлено типову структуру парцеляційного
кооперативу [28–29] та умови його функціонування
напередодні Першої світової війни [30–32], а також
висвітлив деякі аспекти участі Греко–Католицької
Церкви в українському кооперативному русі Східної
Галичини зазначеного періоду [33, c. 98–99].
Джерельною базою дослідження є матеріали, які
зберігаються у ЦДІАЛ України [34–39] та Державному
архіві Львівської області [40]; публікації газети «Діло»
[41]; спогади Т. Войнаровського, видані українською
еміграцією [42]; статті української діаспорної періодики
[43] та матеріали електронної бібліотеки Інституту
історії НАН України [44].
На початку ХХ ст. – 1914 р. ключовим питанням в
аграрному середовищі Східної Галичини була проблема
перерозподілу земельних ресурсів між консервативною
поміщицькою елітою та новою верствою окремих
селянських господарств, які з’явилися після скасування
панщини у 1848 р. Слід зазначити, що за різними даними
90–95% українців проживало на селі (всього селяни
складали 75% від населення краю) [4, с. 5; 23, с. 74], тому
для українців питання покращення аграрних відносин
було надзвичайно актуальним.
І. Гавліч, характеризуючи соціально–економічний
розвиток Австро–Угорщини цього періоду, наголошувала
на таких явищах, як: феодальне землевпорядкування,
аграрне перенаселення, низька оплата праці, високий
рівень заборгованості сільських господарств, значний
податковий тиск [21, с. 69].
Основною проблемою економічного розвитку
аграрного середовища Східної Галичини було те, що
переважна більшість землі зосереджувалася у руках
земельних магнатів (дідичів), більшість з яких, були
поляками. Селянські ж господарства в основному
володіли землею у недостатній кількості для забезпечення гідного життя. Н. Жулканич вважає, що
суттєво вплинула на розміри селянських землеволодінь
комасація, яка проводилася у 60–90–ті рр. ХІХ ст. У її
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ході поміщиками штучно завищувалася якість землі,
внаслідок чого селяни отримували менші ділянки [23, с.
73]. На початку ХХ ст. 80% селян Східної Галичини були
безземельними або володіли незначними земельними
ділянками. Через те, що земля стала товаром, на неї
зросла ціна. У 1901 р. – вартість 1 га землі у Східній
Галичині становила 790 австрійських крон (далі – кр.),
у 1909 р. – 1264 кр. [23, с. 74]. Через це значна частка
сільських господарств, яка володіла незначними за
розмірами земельними ділянками, взагалі не могла
прогодувати свою сім’ю. Це змушувало українців
поневірятися у наймах або влазити у боргову кабалу,
адже такий стан речей сприяв лихварству – виданню
позичок під високі відсотки, які селяни не завжди могли
повернути, втрачаючи заставлене майно [8, с. 105].
Продуктивність праці селянських господарств була
вкрай низькою (урожайність була у 1,5–2 рази нижчою,
ніж у розвинутих європейських країнах) [43, с. 190].
Причиною цього Н. Жулканич вважає застосування
українськими селянами застарілих методів обробітку
землі. У такій ситуації власники малих земельних наділів
не могли навіть забезпечити себе мінімальними потребами
[23, с. 74]. Погоджуючись із цим твердженням, слід
зазначити, що вагомою причиною низької урожайності
був натуральний спосіб ведення господарства, який не
сприяв виробленню у селян мотивації до інтенсифікації
праці.
Крім того селяни ще й обкладалися низкою
поземельних податків. Земля і нерухомість у Східній
Галичині була обтяжена податками більше, ніж інші
провінції імперії [8, с. 105]. Це пояснюється низьким
рівнем розвитку інших секторів економіки, відтак
високими податками на чи не єдині відносно розвинуті
галузі економіки компенсувався дефіцит податкових
надходжень до бюджету.
Низька оплата праці призводила до селянських
страйків. М. Вітенко вважає, що селянські страйки,
які почали спалахувати на початку ХХ ст., полегшили
доступ українських кооперативів до парцеляції.
Наведено приклади страйків у с. Бушова Рогатинського
повіту, с. Кончаки і с. Демидів Станиславівського
повіту, які відбулися у 1906 р. [13, с. 76–77]. Ймовірно,
що селянські страйки здійснили вплив на зменшення
тиску на українські кооперативи, проте більш вагомим
чинником їх розвитку, на нашу думку, була діяльність
лідерів кооперативного руху, зокрема їх співпраця із
впливовими особами Австро–Угорщини.
Т. Войнаровський зазначав, що у Східній Галичині
у другій половині ХІХ ст. частка володінь великих
землевласників була удвічі більшою, ніж в інших
провінціях Австро–Угорщини і становила 60% від
усього земельного фонду. При цьому близько 80%
табулярних землеволодінь зосередили у своїх руках
польські роди [13, с. 73]. Такий стан речей призводив
до занепаду великого поміщицького землеволодіння і
до розвитку банківсько–лихварської системи на землях
Східної Галичини. Дивно, але самі поміщики часто
зверталися не до банківських установ, а до лихварів, які
їм позичали гроші під високі відсотки. 74% іпотечних
позик Австро–Угорщини видано у Східній Галичині і
Північній Буковині [8, с. 106].
Різні за формою кредитні установи діяли на території
Східної Галичини ще з часу її приєднання до Австро–
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Угорщини. Проте зі скасуванням панщини, а отже і з
радикальною зміною соціально–економічної структури
східногалицького села, змінилася і форма діяльності
кредитних установ.
У Рустикальному банку (заснованому в 1867 р.)
кредит надавався у розмірі не більше 3/5 вартості не
обтяженої боргами у заставних листах чи готівкою.
Розмір позики готівкою не міг становити більше 20% від
вартості іпотеки. Термін кредиту сягав не більше двох
років. Видавалися і кредити на 6–14 років, але лише
заставними листами [8, с. 104].
У 1890 р. земельні магнати, за сприяння Австро–
Угорщини, заснували парцеляційний банк, який надавав
позики на виплату на 5–10 років для купівлі землі [10, с.
59]. Усього в 1900 р. у Львові налічувалося 39 українських
фінансово–кредитних і господарських підприємств,
які об’єднувалися у Крайовий союз кредитовий (далі –
КСК) [10, с. 60].
Проте більшість українських селян не мали доступу
до банківських кредитів, бо в аграрному середовищі
було поширене лихварство – надання позичок під 300–
400% річних, за принципом «чим менша сума – тим
більший відсоток». Великі банки давали кредит під 7%
річних, але на значні суми [17, с. 434]. Наприклад, для
отримання кредиту в розмірі до 10 млн. кр. у крайовому
банку Львова потрібно було мати в наявності не менше
10 тис. кр. власного капіталу, а також розвинений
вексельний портфель, зразкове фінансове становище і
ведення діловодства [25, с. 77].
У той період велике поміщицьке землеволодіння
переживало кризу. Великі землевласники – представники польської і австрійської аристократії погано
орієнтувалися у нових економічних умовах. Змінювати
свій стиль життя їм не дозволяли традиції. Вони
здебільшого жили за кордоном, а маєтки (яких часто
ніколи не бачили) віддавали на управління найнятим
управителям, які мали лише надсилати своїм
роботодавцям прибутки від землі [13, с. 74–76].
Через зростання конкуренції, земля приносила усе
менше прибутків, а їхній спосіб життя, вимагав усе
більших витрат. Відтак, часте перебування поміщиків
серед західноєвропейських аристократів та підприємців
призвело до збільшення споживацьких запитів у
представників багатих верств населення, які неможливо
було задовольнити із тих прибутків, що вони отримували
зі своїх маєтків. Такий стан речей спонукав поміщиків
до змін способу управління землею. Деякі з них усе
ж почали цікавитися передовим досвідом і змінювали
спосіб управління і функціонування своєї земельної
власності [13, с. 75]. Інші продавали частину своєї землі
і вкладали отримані з цього кошти у промисловість [14,
с. 83–84]. Проте більшість поміщиків використовували
екстенсивний шлях розвитку в основному витрачаючи
виручені від продажу своєї землі кошти на розваги або
придбання дорогих речей. Деякі з них використовували
землю у державних концесіях (часто у збиток державі),
заставляли у борг, а виручені від цього кошти витрачали на
непомірну показну розкіш свого життя. Інколи продавали
землю, але дуже рідко змінювали самотужки спосіб її
використання, намагаючись перетворити свої масштабні
землеволодіння у прибуткове господарство [14, с. 84].
Таким чином, у Східній Галичині на початку
ХХ ст. склалася ситуація, коли велике землеволодіння
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перебувало у кризі через неефективність власників [14,
с. 89]. Селяни ж, які вміли і хотіли займатися сільським
господарством, не могли це робити через відсутність
пропозиції на якісну землю (поміщики не спішили
продавати родючі землі), а також відсутність доступу до
дешевого капіталу.
Про будь–який стабільний розвиток у таких умовах
годі було й думати. Тим більше, що дідичів аж ніяк не
можна було назвати ефективними власниками [14, с.
85]. Багато з них, як вказувалося вище, ніколи не бачили
своїх маєтків, не думали про їхній розвиток. Вони
жили у своїх будинках за кордоном і тратили прибутки,
отримані від своєї земельної власності.
Саме тому для держави велике землеволодіння
було проблемою і австро–угорський уряд намагався її
вирішити, враховуючи економічні інтереси аристократії.
Найбільш прийнятною формою відчуження землі став
її поділ з метою подальшого продажу [14, с. 89]. Таким
чином, замість одного великого маєтку мало б з’явитися
багато невеликих господарств, які мали конкурували між
собою і таким способом розвиватися. Задля реалізації
цієї програми уряд видавав закони і стимулював
розпродаж великих земельних володінь шляхом їх
поділу на невеликі (а отже і доступні) земельні ділянки.
Від латинського слова «parcel» («поділ») цей процес
отримав назву «парцеляція» [44].
Українські інтелектуальні кола усвідомили, що
процес парцеляції – це шанс для українських селян.
Багато українських діячів розуміли, що відродження
нації неможливе без належного економічного підґрунтя,
оскільки без фінансів неможлива будь–яка національно–
просвітницька діяльність [6, с. 134–136].
Засновник товариства «Земля» Т. Войнаровський
вважав
парцеляцію
найефективнішим
способом
переведення земельних володінь із польсько–австрійської
аристократичної власності до української індивідуальної
селянської [42, с. 21], а також однією із найважливіших
у системі забезпечення економічної основи для
життєдіяльності українського народу. Адже, саме через
парцеляцію українське селянство могло отримати землю
для ведення сільського господарства [34, арк. 2].
Піднесення українського народу в якості альтернативи польським силам, було вигідне австрійській
владі та економічній еліті, тому ініціатива українських
інтелігентів отримала підтримку у Відні. З 1889 р. у
Східній Галичині почали утворюватися спеціальні
маленькі банківські відділення – «райфайзенки». Вони
видавали дешеві кредити у необхідному для селян
розмірі. Таким чином, українські селяни отримали
доступ до потрібного для купівлі земельних ділянок
капіталу [5, с. 337].
Проте виявилося, що одного бажання працювати
на землі недостатньо для того, щоб селянин зміг
належно забезпечувати себе і свою сім’ю. Для цього
було потрібно отримати належні знання із передових,
на той час, аграрних технологій, навички орієнтування
у правовому полі Австро–Угорщини та суспільно–
політичних процесах, хоча б первинні знання про ринок
продукції та особливості його функціонування. Для
цього було потрібно проводити просвітницьку роботу
серед сільського населення Східної Галичини [6, с. 137].
Тодішня східногалицька українська еліта шукала
шляхи найбільш гармонійної організації роботи у
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сільськогосподарському
секторі.
Учені–економісти
видавали праці із політичної економіки. У цьому
питанні було об’єднано зусилля галицької інтелігенції із
наддніпрянською. У результаті спільної роботи зроблено
висновки, що найбільш оптимальною формою організації
сільського господарства для українців, виступала
кооперація [20, c. 45]. Зокрема, кредитна, невід’ємним
елементом якої був кооперативний банк «Земля».
Для організації сільськогосподарської кооперації
необхідно було зібрати готових до роботи у ній осіб –
найактивніших селян–господарів, які хотіли б працювати
на землі. Виявилося, що більшість селян не були
готові до ведення економічної діяльності. Вони вміли
працювати в полі, вирощувати худобу, виготовляти деякі
знаряддя праці, проте українські селяни поняття не мали
як з цього отримувати економічний зиск. Навіть більше
– в українському селі було чимось непопулярним думати
про економічну вигоду. Відповідно, задля розвитку
кооперації у селі, потрібно було змінювати господарську
свідомість українського селянства. Українська еліта
у прагненні реалізувати ці завдання йшла двома
шляхами. Інтелігенція і правники організовували
зачатки кооперативного руху в читальнях «Просвіти».
Саме з читалень «Просвіти», на думку К. Левицького,
розвинулася українська страхова кооперація [1].
Вважаємо, що таке твердження доцільно поставити
під сумнів через його суб’єктивність (К. Левицький
таким способом підвищував свою роль у зародженні
українського кооперативного руху), а також сучасні
дослідження дозволяють стверджувати, що українська
кооперація зроджувалася із декількох центрів, окрім
товариства «Просвіта», наприклад, ще активно
функціонувало товариство «Дністер» та ін.
Наступною вагомою соціальною групою в
українському суспільстві, яку можна віднести до
національної еліти того часу, було греко–католицьке
духовенство. Особливо сильним став поштовх до
його діяльності у сфері економіки після висвячення
митрополитом Андрея Шептицького, яке відбулося у
1899 р. [6, с. 137].
Проте А. Шептицький не був єдиним у своїх
поглядах на участь Греко–Католицької церкви в
економічному житті українського народу. Умови участі
духовенства, сама ідея діяльності священнослужителів
на ґрунті економічного просвітництва назрівала раніше.
Митрополит А. Шептицький лише об’єднав ці окремі
ініціативи у цілісну концепцію. На нашу думку, з часом
він став чи не ключовою фігурою у функціонуванні
східногалицької кооперації.
Активно йому у цьому допомагав його помічник
та господарський адміністратор Т. Войнаровський,
нащадок переселенців із Наддніпрянської України [42, с.
15]. Вперше питання сільського господарства зацікавило
його тоді, коли він був парохом на Коломийщині у 1885 р.
[42, с. 19]. Жителі с. П’ядики через надмірні борги
здавали землю за безцінь німецьким орендаторам, а
самі поневірялися на заробітках та поступово спивалися
[42, с. 20]. Т. Войнаровський допоміг селянам вирішити
їх проблеми із банком та орендаторами, налагодив
господарство у селі. Саме тоді йому вперше і спала на
думку ідея збільшення селянського землеволодіння
шляхом парцеляції [42, с. 21]. Т. Войнаровський
почав втілювати у життя ідею закупівлі селянами, які
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не мали вільних фінансів, землі шляхом іпотечного
кредитування. Він домовився із крайовим Земельним
банком про кредити під заставу землі на 18 років під
4% річних [42, с. 22]. У с. Топорівці Т. Войнаровський
розпочав реалізовувати парцеляцію поміщицьких земель
[42, с. 23]. Саме у той час він набув необхідний досвід
роботи у цій сфері діяльності, здобув потрібні для
аграрного підприємництва навички та уміння.
Він спільно із А. Шептицьким брав активну участь
у розробці економічної програми українців та намагався
реалізувати її на практиці. Т. Войнаровський вважав, що
без економіки не може повноцінно існувати ні держава,
ні народ. Посилаючись на досвід історії Європи, ще
з часів давнього Риму, він доводив, що саме на основі
земельної власності можна будувати успішну економіку
та сильну державу. Задля закладення потужного
економічного підґрунтя необхідно було збільшити
питому вагу українців у земельній власності. Прототипом
держави Т. Войнаровський вважав родину [4, c. 38]. Він
зауважував, що причиною загибелі цивілізацій минулого
було те, що у народу відібрано засоби виробництва і
земля стала товаром [4, c. 25]. Він не вважав аграрний
сектор спекулятивним виробництвом, яке б давало
значний прибуток [4, c. 1]. З цим твердженням важко
не погодитися, адже рентабельність аграрного сектору
значно менша 100%, а неодмінною умовою спекуляції,
на нашу думку, є рентабельність більше 100%.
Слід зауважити, що парцеляція маєтків не була
визнана єдиним засобом розвитку економіки. Відомий
український
суспільно–політичний
діяч
Юліан
Бачинський створив концепцію відродження Української
держави на засадах економічного детермінізму. Відтак,
він виступав проти парцеляції поміщицьких маєтків,
оскільки вважав, що майбутнє українського аграрного
сектору не у дрібноземельному господарстві, а у
фермерському та «мужицьких фільварках» [19, с. 142]. Ці
твердження є дискусійними, проте єдиним ефективним
способом ненасильницького перерозподілу землі, який
отримав практичне втілення була саме парцеляція.
Проте більшість тогочасних економічних структур
дотримувалися ідеї парцеляції [24, с. 32]. Для того, щоб
створити для селян максимально сприятливі умови для
купівлі земельних ділянок і подальшого їх обробітку,
потрібно було забезпечити селян дешевим кредитом.
Переважна більшість тодішніх кредитів видавалися
лихварями або банками з іноземним капіталом під
величезні відсотки (найпоширеніші відсоткові ставки у
лихварів становили 100–200%, хоча бували і винятки, як
500% так і 24% річних) [17, с. 434].
Слід зазначити, що робота кредитних установ, як у
досліджувані часи, так і досі, має певні особливості. Так,
банки, які функціонували у аграрному середовищі, не
могли функціонувати за тими ж економічними законами,
що й ті, які працювали із промисловістю, через, вказані
вище, особливості аграрного господарства.
Особливість кооперативних банків (далі – КБ)
полягає у тому, що він: не ставив за мету одержати
прибуток для себе, а для сільськогосподарського
підприємства надавав максимально низькі і зручні
кредитні ставки; членами КБ могли бути в основному
сільськогосподарські підприємства; працював в
інтересах своїх членів; нечлени могли користуватися не
більше 20% від загальних обсягів послуг [15, c. 50–53].
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Відтак, простежувалася необхідність створення
потужної української аграрної кредитної установи. Із
цією метою Т. Войнаровський зустрічався із прем’єр–
міністром Австро–Угорщини Ернестом Кербером, який
пообіцяв йому надати державні позики та гарантії
на цінні папери. Цю установу планувалося назвати
«Парцеляційний банк» Е. Кербер планував добитися
його кредитування на 10–15 млн. кр. під 4% річних.
Після цього Т. Войнаровський почав вивчати статути
чи не усіх австрійських банків, щоб якісно облаштувати
майбутню фінансову установу [42, с. 43–44].
Е. Кербер досить серйозно ставився до цього
проекту. Він зазначав, що за допомогою парцеляційного
банку українці нарешті зможуть стати господарями на
власній землі. Е. Кербер планував дозволити банку
видавати облігації на 1 млрд. кр., на час, поки українці не
знайдуть капіталу на половину статутного фонду, цією
інституцією мав управляти представник банку із Відня,
який мав кредитувати установу на 15 млн. кр. [42, с. 45].
Т. Войнаровського Е. Кербер хотів призначити
технічним директором банку, адже той мав вже
досвід парцеляції. Директором із юридичних питань
Т. Войнаровський порадив Євгена Олесницького –
відомого стрийського адвоката (Є. Олесницького Ілля
Витанович відносив до передових кооперативних
діячів Східної Галичини, так само, як інженера Андрія
Корнелю та самого Т. Войнаровського) [6, с. 159]. Проте
ані Т. Войнаровський, ані Є. Олесницький не змогли
порозумітися у цьому питанні із К. Левицьким, який
вважав занадто недоцільним і ризикованим утворювати
парцеляційний банк, а прагнув зосередити сили на
розбудові значної кількості дрібних ощадних кас, так
званих «райфайзенок» [42, с. 47]. Саме відсутність
підтримки у широких колах української еліти і призвела
до краху ідеї парцеляційного банку. Т. Войнаровський
вважав, що причиною цього було небажання допустити
зростання впливу Є. Олесницького. І називав відмову
Народного комітету від цього проекту найбільшим
ударом у своєму житті [42, с. 48]. Натомість, створено
парцеляційний відділ КСК, де певний час працював
Т. Войнаровський.
У 1907 р. Т. Войнаровський став депутатом до
Віденського парламенту. Він вважав це втраченим
часом, оскільки проукраїнські сили не мали достатньо
голосів для того, щоб ухвалювати необхідні рішення
[42, с. 56]. У цей же рік повноваження парцеляційного
відділу КСК делегували новій структурі, яка отримала
назву «Парцеляційне товариство «Земля». Основним
його завданням було займатися парцеляцією у Галичині
та Буковині [37, арк. 40]. Воно, за інформацією газети
«Діло», було першим українським парцеляційним
товариством [41, с. 1].
Слід зазначити, що свою основну діяльність –
парцеляцію маєтків товариство «Земля» у Львові
здійснювало в умовах бездержавності українського
народу. М. Гладун зазначає, що поляки були незадоволені
тим, що українці брали під контроль значну кількість
земель сільськогосподарського призначення, позаяк у
1902 р. на одному з польських форумів, їхні політичні
діячі закликали «не видати українцям ні дюйма нашої
землі» [22, с. 116].
8 грудня 1909 р. Т. Войнаровський організував
скликання установчих зборів Земельного іпотечного
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банку (далі – ЗІБ) зі статутним капіталом 1 млн. кр.
[42, с. 60]. Судячи із ресурсів, зосереджених навколо
цього кооперативу, стало очевидно, те що саме на нього
робила ставку українська еліта. 90% із 5 млн. статутного
капіталу ЗІБ належали греко–католицьким священикам.
Вони входили до керівництва банком, зокрема о. Йосиф
Сліпий [27, с. 67]. Метою діяльності цього банку було
надання селянам довготермінових (до 50 років) кредитів
для дрібних господарств [8, с. 107] під 4,5% річних [17,
с. 141]. Такі позики напередодні Першої світової війни
становили від 64 – до 71% від усіх позик, які надавав цей
кооператив [8, с. 107]. Таким чином, ЗІБ став основним
джерелом кредитів для торговельних та виробничих сфер
[18, с. 141]. У 1910 р. він перебрав справи іпотечного
кредитування у КСК [9, с. 168].
Заснування ЗІБ дослідники цього періоду вважають
важливим аспектом в економічній історії Східної
Галичини. Через те, що крупні банки не забезпечували
потреб дрібних селянських господарств у кредитуванні,
О. Цяпало називає його заснування «економічною
самообороною Галичини» [8, с. 107].
На початку ХХ ст. на землях Східної Галичини діяло
понад 1 тис. кредитних установ, а вже у 1912 р. – 2974
[11, с. 50]. Кредити дрібним селянським господарствам
Східної Галичини надавали саме українські кредитні
інституції [18, с. 145].
До Першої світової війни українцям так і не вдалося
добитися суттєвих зрушень у земельному питанні на
свою користь. Є. Олесницький у брошурі «Яка має бути
наша рільнича організація?» подавав такі статистичні
дані: 75% населення краю – селяни, 90% українців –
селяни [3, с. 5]. О. Реєнт у виданні «Історія українського
селянства» вказує, що у західноукраїнських селах станом
на 1914 р. продовжувало проживати 90% населення,
більшість якого була зайнята в аграрному секторі [16,
с. 499]. Українці змогли парцелювати упродовж 1852–
1912 рр. лише 38 тис. га із 276 тис. га [12, с. 209] (тобто
лише 13,7%).
Отже, на початку ХХ ст. у Східній Галичині була
достатньо поширена система українських кредитних
установ. У неї були усі передумови для подальшого
розвитку, оскільки українські селянські господарства
відчували гостру нестачу дешевих кредитних коштів.
Парцеляційні процеси були чітко пов’язані із
кредитно–фінансовою
системою.
Українцям
не
вистачало вільних обігових коштів для купівлі земельних
ділянок. За вирішення цієї проблеми взялася верхівка
українського греко–католицького духовенства на чолі з
А. Шептицьким, які вкладали свої фінанси у відкриття
кредитних установ, що мали обслуговувати парцеляцію
поміщицьких господарств.
Подальші перспективи наукових досліджень у цьому
напрямку вбачаємо у розкриті ролі кредитно–фінансових
кооперативів в інших галузях господарства Східної
Галичини означеного періоду, розширенні хронологічних
меж дослідження, висвітлення інших аспектів діяльності
діячів українського кооперативного руху.
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Ukrainian credit cooperation and parceling processes
in Eastern Halychyna from the early XX century
In the article the transformation of peculiarities of functioning of Ukrainian
credit cooperation and parceling of landowner’s landed property (division of the
great landed estates into small strips aiming the subsequent sale) in the context
of social–economic processes taking place in Eastern Halychyna during the early
XX century – up to 1914 is investigated. The condition of development and main
directions of Ukrainian credit cooperation in Eastern Halychyna in this period is
analyzed. The place of the process of parceling in economic structure of Eastern
Halychyna in those years is also determined. The intercommunication between
Ukrainian financial–credit institutions and parceling processes taking place in
Eastern Halychyna of that time is investigated. The participation of the top of
Ukrainian Greek Catholic clergy in Ukrainian cooperative movement, especially
in financial–credit cooperation and as well as its contribution in the development
of Ukrainian parceling in Eastern Halychyna is thrown light upon. The influence of
social–economic processes for Ukrainian credit cooperation and parceling is also
revealed.
Keywords: society «Zemlia», cooperative bank «Zemlia», parceling, strip,
country, cooperative, finances, Ukrainian cooperative movement, bank.
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Система забезпечення сировиною
легкої промисловості українських губерній
Російської імперії в другій половині ХІХ – на
початку ХХ століття
Висвітлено питання системи забезпечення сировиною легкої
промисловості Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на початку
ХХ ст. На основі аналізу низки наукових джерел, а також осмислення
наукової літератури з питань легкої промисловості зроблено спробу виділити
та охарактеризувати особливості забезпечення сировиною підприємств
легкої промисловості українських губерній. У процесі вивчення даної
проблематики встановлено, що мережа фабрик і заводів формувалася як
зусиллями державних структур, так і місцевими підприємцями. Визначено
причини занепаду галузі внаслідок збільшення попиту на орні землі, зменшення
сировинних ресурсів та перенесення виробництва за межі України. У
дослідженні відзначено, що технічна сировина, яка використовувалася на
підприємствах галузей легкої промисловості, постачалася із закордонних та
вітчизняних джерел. Вказано на негативні наслідки для легкої промисловості
внаслідок експорту української сировини.
Ключові слова: легка промисловість, вовняна промисловість, шкіряна
промисловість, сировина, підприємство, фабрика, завод.

Легка промисловість українських губерній Російської імперії мала свої особливості із забезпечення
підприємств сировиною. Розвиток найважливіших
галузей виробництва значною мірою залежав від імпорту
устаткування, сировини і матеріалів. Потреби легкої
промисловості в сировині забезпечувалися насамперед
за рахунок місцевого виробництва. Промисловий
розвиток створив сировинні ринки, а усуспільненням
виробництва і поглибленням поділу праці він усунув
відокремленість місцевих ринків і поєднав їх у єдиний
національний ринок. Маючи відповідну сировинну базу,
суконне виробництво вже з середини ХІХ ст. стає одним
з провідних у легкій промисловості Наддніпрянської
України.
В дослідження національної економіки внесли вклад
праці істориків, які вивчали окремі галузі промисловості.
Велику увагу становищу російської та української легкої
промисловості приділив К. Пажитнов [13; 14]. Автор у
своїх працях пов’язує становлення вовняної, шовкової та
льоно–конопляної промисловості з митною політикою
самодержавства щодо забезпечення підприємств
сировиною. Також питання митної системи Російської
імперії в українських губерніях для сировинних товарів
досліджував О. Морозов [10]. Проблеми забезпечення
сировиною підприємств легкої промисловості України на
початку ХХ ст. та в роки НЕПу в своїй праці порушував
І. Бубін [1]. Ситуацію щодо діяльності найбільших
підприємств легкої промисловості Одеси [11] та Харкова
[12] вивчали місцеві автори.
Мета статті полягає у розкритті та аналізі питання
системи забезпечення сировиною легкої промисловості
українських губерній Російської імперії в другій половині
ХІХ – на початку ХХ ст., дослідженні закордонних та
вітчизняних джерел сировини, що використовувалася на
підприємствах галузей легкої промисловості.
У середині ХІХ ст. Російська імперія з експорту
вовни до Англії займала 6–е місце. Перше належало
Австралії, друге – Південній Америці. При цьому
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австралійський експорт перевищував російський у 13
разів. Ситуація з експортом стосувалася, у першу чергу,
українських губерній, що належали до другої групи
виробників як сировини – вовни, так і фабричних товарів
– сукна. Українські губернії від 1809 р. спеціалізувалися
на виробництві тонкорунної вовни, у тому числі для
експорту в Європу, але якість вовни була незадовільною,
тому експортувалася за низькими цінами. Через низьку
якість вовни, до європейських країн вона постачалася
сирою, немитою внаслідок поганого сортування.
Щоб виправити ситуацію, у Харкові за ініціативи
купців створюється акціонерна компанія для торгівлі
вовною. Та слабка технологічна дисципліна поміщиків
у процесі підготовки вовни на продаж не дозволяла
її використовувати для виготовлення тонких сукон
першого розряду на англійських та німецьких фабриках,
що засвідчила комісія Харківського акціонерного
товариства, яка бувала на англійських фабриках.
Тонкорунна вовна з українських губерній за якістю
перебувала на одній позиції з вовною Угорщини та
Богемії, але поступалася німецькій, тому була дешевшою
від німецької на 25%. До того ж втрати під час обробки
вовни становили 45%, у той час як австралійської –
30%. Це було викликано тим, що українські виробники
використовували застарілу технологію промивки вовни,
внаслідок чого вона втрачала свою якість. Основними
споживачами російської вовни від середини ХІХ ст. стали
країни східного Середземномор’я, Іран та головний
споживач Китай. Головним стимулятором зростання
вівчарства та кількості суконних фабрик у Російській
імперії залишався внутрішній попит і колосальні
державні замовлення сукна для армії та флоту [10, с.
124–125].
У перші роки після ліквідації кріпосного права
вовняна промисловість Росії була цілком забезпечена
вітчизняною сировиною, і частина вовни, в тому числі й
мериносової, йшла на експорт. Надалі поголів’я простих
овець росло повільно, але неухильно, а поголів’я
мериносових скорочувалося. Південні чорноземні
степи все більш розорювалися під пшеницю, пасовища
скорочувалися. Вівчарство переміщалося в Середню
Азію, на Північний Кавказ, в Прикаспійський степ.
До того ж австралійська вовна на світовому ринку
коштувала в той час недорого і простіше було купувати
її. Ціни на експортну вовну падали, тому що мериносова
вже не вивозилася – її й всередині країни не вистачало.
Більшою мірою вовна вивозилася в необробленому
вигляді, тому що іноземні споживачі віддавали перевагу
мити й сортувати її в себе більш досконалими методами,
ніж в Росії [15, с. 13].
Згідно досліджень, проведених в 1880 р. в Європейській Росії, разом з Царством Польським, нараховувалося
37 млн. простих і 11 млн. тонкорунних овець. В порівнянні
з початком 70–х рр. ХІХ ст. кількість простих овець дещо
зросла, а тонкорунних – зменшилася приблизно на 15%,
особливо в південних степових та південно–західних
районах. Якщо вважати щорічний збір брудної вовни
по 6 фунтів з голови, то виявиться, що з простих овець
отримують щорічно 5,5 млн. пудів простої вовни (за
ціною 6 крб. за пуд), мериносової – по 7 фунтів з голови
(за ціною 10 крб. за пуд), всього – понад 1,5 млн. пудів на
суму більше 15 млн. крб. Згідно з даними Міністерства
фінансів загальна кількість овець у Російській імперії
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вимірювалася цифрою близько 70 млн. голів, з яких на
долю Європейської Росії припадало 48 млн. голів. Там
вказувалося, що, за даними вовнопромисловців, в Росії
виробляється щорічно не менше 3 млн. пудів брудної
мериносової вовни. З них в Харківському економічному
районі 800000 пудів, в Херсонському та Одеському
районах – 600000 пудів [14, с. 162–163].
Найбільші Клинцівські суконні фабрики використовували вовну іспанську, шленську й просту місцеву. Вовна
тонкорунна закуповувалася переважно в Харківській,
Полтавській та Катеринославській губерніях. В
Чернігівській закуповувалася в незначній кількості,
через незначні обсяги овечих отар. Загалом, клинцівські
фабрики споживали до 50 000 пудів, на суму 750 000 крб.
Індиго, купоросна олива, купорос, спирт, кошениль,
сандал закуповували клинцівські фабрики в Москві й
Полтаві. Ворсувальні шишки завозили з–за кордону.
Сировинною базою для дунаєвецьких суконних
фабрик було місцеве вівчарство. Вовну мериносів
текстильники купували в поміщиків Поділля, Полтавщини, Харківщини, в Криму, а згодом її доставляли
з Австралії та Іспанії; барвники індиго та кошенілі
привозили з Мексики або купували, як і деяке
устаткування, на ринках Бердичева та Славути. В
1840–х рр. на фабриках запровадили стриження овець
машинами, в 1867 р. із Бельгії завезли першу парову
машину, їх кількість у 70–х рр. зросла до 27 [2, с. 136].
Зі збільшенням обсягів суконного виробництва
вовну привозять з Полтавщини, Харківщини, Бессарабії,
Криму, з середини XIX ст. – з Іспанії та Австралії.
Фарбу постачали з Бердичева, Славути, Прибалтики.
Серед коростишівських фабрик найкращі показники
демонстрували підприємства Р. Арнгольда та В. і
Р. Гроссів, вартість виробленої ними продукції становила
по 9800 крб. Вовну переважно купували в різних містах
України: просту – у Бердичеві, Фастові, Києві, більш
високої якості – у Полтаві та Харкові. Матеріали,
потрібні для суконного виробництва, купувалися в
Бердичеві (фарби, мило), Одесі (мило, фарби, сода),
Пінську (олія), Полтаві (олія). На суконні підприємства в
с. Вовнянки Луцького повіту Волинської губернії вовна
для роботи скуплялася місцева [4, с. 17].
З Катеринославської губернії вивозили у вовну в
інші російські регіони. Вовна переважно тонкорунна
та звичайна. Більшість вовни поміщики та інші стани
збувають іноземним та російським агентам на місцевих
найближчих ярмарках. Невелика кількість тонкорунної
вовни вивозиться за кордон через морські порти та
сухопутними шляхами на фабрики Царства польського.
В більшості випадків, звичайна вовна закуповується
російськими промисловцями для виготовлення простого
сукна. Ціна за пуд тонкорунної вовни в 60–х рр.
становила 13 крб., а немитої вдвічі менше. Поміщики,
які мали багато вовни, намагалися збувати більшу
її частину на Харківських ярмарках, а меншу – на
Катеринославському вовняному ринку [7, с. 211].
Овеча вовна надходила і на зовнішні ринки. Так,
через Радивилівську митницю в 1883 р. вивезено вовни
митої та немитої 5788 пудів 24 фунти, Волочиську
митницю – 27 370 пудів, Мервенську митну заставу –
3,5 пуди, Волочиський перехідний пункт – 206 пудів.
Овечої шкіри через Волочиську митницю – 17 451 пуд.,
Мервенську митну заставу – 0,25 пудів [16, арк. 61–62].
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У зв’язку із розвитком суконної промисловості й
зростанням вівчарства в Україні з’являються вовномийні,
на яких брудну вовну сортували, запарювали, мили у
холодній воді, сушили і пакували в тюки. Власники
вовномиєнь або скуповували для первинної обробки
вовну, щоб потім перепродати, або мили за певну плату
вовну, одержану від поміщиків [3, с. 30].
Із заснуванням вовномиєнь, що були відкриті
іноземцями, власниками величезних отар, їх приклад
наслідували, як торговці, так і деякі з найбільших
поміщиків Півдня України. Капітали, вкладені в ці заводи,
були настільки незначні, що вовна для миття здебільшого
надходила від вівчарів, які могли сплачували лише за її
миття. Згодом на цих заводах милася вовна, що належала
лише заводчикам, які самі скуповували її у поміщиків.
На початку 60–х рр. в Херсонській губернії діяло 12
вовномиєнь і навіть одна в Одесі, де місцевість зовсім
не сприяла влаштуванню подібного роду закладів, через
брак в ній води. При відкритті заводів, їх засновники
тільки отримували вовну від поміщиків і промисловців
для миття, бо не мали достатніх капіталів для покупки
вовни і ще не набули досвіду кредитування від одеських
купців. Згодом власники вовномиєнь обробляли лише
партії вовни, що постачалися з підприємств легкої
промисловості [8, с. 457].
Крупним торговим центром з промислового
обробітку вовни був Харків. На початку ХХ ст. його
значення в цьому виробництві дещо впало внаслідок
скорочення місцевого вівчарства. На початку ХХ ст.
незначну кількість вовни на харківські вовномийні
постачав місцевий ринок. Потрібно мати на увазі, що на
місцеві вовномийні надходила виключно вовна з овець
іспанських порід. Найбільше вовни надходило з Кавказу.
Місцевої вовни в перше триріччя ХХ ст. намивали в рік
в середньому 8933 пудів, а в останнє – 2148 пудів; тоді як
кавказької намивали відповідно 72693 пуди і 64200 пудів.
Таким чином, на початку десятиліття кількість місцевої
вовни становило 12,3% щодо кавказької, a в кінці – лише
3,3%. В останні два роки появилася і сибірська вовна,
кількість якої в 1911 р. становила 3,1% від усієї намитої
вовни [12, с. 4–5].
В останні десятиріччя ХІХ ст. на Лівобережній Україні
прибутковою справою стало вирощування конопель,
оскільки на неї значно підвищилися попит як на сировину
для легкої промисловості й, відповідно, ціни. Особливість
цієї культури в тому, що вона вибаглива до ґрунтів. А
найкраще конопля росте на піщаних ґрунтах та цілинних
землях. Найвищі врожаї в 1900 р. отримано в Полтавській
губернії – 886 тис. пудів, Чернігівській – 854 тис. пудів і
Харківській – 718,4 тис. пудів [13, с. 259–260].
Перш ніж попасти у виробництво, конопляні стебла
нерідко по декілька разів переходили з рук в руки,
причому значно зростали в ціні. В селян скуповували
дрібні перекупники для перепродажу більш крупним,
ті, вже після тіпання, – безпосередньо на підприємство.
Великі тіпальні заклади з 30, 40, 50 і більшою кількістю
робітників були в Новозбикові, Мглині, Стародубі,
містечку Почеп, посадах Климов, Еліонка, Воронок
Чернігівської губернії. Цікаво, що ціни встановлювалися
лише раз на весь рік до настання врожаю. За відомостями
поліції, у 1860 р. в Чернігівській губернії торговцями
було куплено 43 тис. пудів сирих конопель і 276 тис.
пудів тіпаних [9, с. 421–425].
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Зовнішня торгівля тіпаними коноплями з Чернігівської
губернії проводилася через Ризький порт виключно
місцевими торговцями Новозбикова, Стародуба та
Почеп. За межі губернії цей товар вивозили й водними
шляхами. На початку 90–х рр. ХІХ ст. 4% коноплі
вивозилися р. Десною. Головними центрами відправки
були пристані Новгород–Сіверського і Погребків. З
прокладенням Поліської залізниці маршрути вивезення
конопель дещо змінилися. До того ж набагато зросли
обсяги виробництва конопель у губернії. У 1888 р. було
вивезено з губернії від 620000 до 650000 пудів, у тому
числі Поліською залізницею 507800 пудів, або 81% усієї
кількості. Виділялися шість станцій цієї залізниці на які
доставлявся та з яких відправлявся цей товар. Цікаво, що
на чотирьох із них формувалися великі партії товару для
подальшої відправки за межі Чернігівщини. Це Клинці,
Новозбиків, Почеп і Злинка. Коноплі, відправлялися
за межі губернії, були місцевого виробництва. Вже в
1892 р. цією Поліською залізницею було перевезено біля
700 тис. пудів конопель. Частково коноплі залишалися
в губернії, потрапляючи на Клинцівську фабрику
полотняних виробів з коноплі братів Баксант. Відомий
земський статист Н. Петлін підрахував, що цей вид
промислового сільськогосподарського виробництва
приносив у середньому на одне селянське господарство
від 92 до 100 крб. щороку [6, с. 106–107].
Власник Одеського канатного заводу І. Новіков сам
забезпечував підприємство сировиною. В Брянській
та Воронезькій губерніях конопля закуповувалася,
вантажилася на баржі й по Десні та Дніпрі доставлялася
в Одесу. До 1856 р. канатний завод купував конопляне
прядиво в брянських фабрикантів. Але, згодом, брат
Івана Яків Новіков, заснував у Брянську власне прядивне
виробництво [5, с. 49].
В книзі «Пам’ять Одеської виставки 1884 року»
описується участь в ній Харківської канатної фабрики
та зазначається, що підприємство виставило для огляду
свої вироби з конопляного прядива й трави (сизаль), що
постачалася на підприємство з Австралії, Нової Зеландії
та Філіппінських островів. Виробництво канатів і
мотузків з цієї трави почалося ще від 1882 р. [11, с. 9].
На початку ХХ ст. на Харківські канатній фабриці
через її оновлення, технічне переоснащення, перехід
у власність до монополіста Південноросійського
Товариства було освоєно обробку нової сировини –
джута й почалося виготовлення з нього продукції, що
потребував ринок. Джут, конопля, маніла і навіть дріт для
підприємства у великій кількості почали імпортуватися
з–за кордону [12, с. 9].
Пожвавлення промислової діяльності після відміни
кріпосного права помітно не відобразилася на виробництві
шовку. В 1871 р. на території Європейської частини
Російської імперії збиралося не більше 500 пудів шовку, а
саме в Херсонській, Таврійській і Полтавській губерніях.
В 1883 р. в офіційних оглядах зазначалося, що на півдні
Європейської Росії шовківництво збереглося лише в деяких
місцевостях і при цьому виробництво в усіх регіонах, де воно
ще збереглося, не перевищувало декількох десятків пудів
шовку. Так, в Київській губернії, на розвиток шовківництва
на яке було затрачено багато зусиль, воно продовжувало
існувати біля м–ка Трипілля, де селяни займалися ним
для задоволення власних потреб. Не в кращому становищі
перебувало шовківництво і в головному центрі цієї галузі
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промисловості південних українських губерній, в колоніях
Катеринославської й Таврійської губерній. В першій, в
колоніях Йозефетальській та Хортицькій отримували в
рік до 20 мір коконів чи по 1 пуду шовку, що переважно
використовувалося в місцевому споживанні, а надлишок
продали за низькими цінами по 3–5 крб. за фунт. В
Гальбштадтській колонії в 1881 р. очікували отримати
5 пудів шовку. Крім того, декілька осіб болгарської
національності (переважно жінок) поселення Паркаси,
Тираспольського повіту, займалися шовківництвом,
причому добування шовку не перевищувало 1 пуда за рік
і він використовується переважно для місцевих потреб.
На основі цих даних в «Історико–статистичному огляді
промисловості Російської імперії» можна зробити висновок,
що шовківництво в 80–х рр. ХІХ ст. перебувало в занепаді і
з року в рік падало все більше. Найважливішою причиною
падіння шовківництва в губерніях Південної України було
різке зниження цін на шовк–сирець, що спостерігалося
на іноземних ринках, звідки він імпортувався в Російську
імперію без всяких фіскальних митних обмежень. Так,
за період від 1868 р. по 1888 р. італійський шовк–сирець
суттєво знизився в ціні з 118 до 50 франків, а в 1894 р. навіть
до 40 франків. Відповідно повинні були знижуватися й ціни
на кокони, що викликало в населення небажання займатися
промислом, який вимагав певних умінь та спеціальних
навичок і знань, проте не обіцяв істотної вигоди [13, с. 364].
Шкіряні заводи в Бердичеві та Києві отримували
49% сировини з українських губерній, 33% надходило
з–за кордону і 18% поступало з Росії, а інші київські
шкіряні заводи використовували до 81% закордонної
сировини. Шкіру для Бердичівського заводу купували
в Києві, Одесі, а частину (10200 штук) отримували з–за
кордону – з Лондона [1, с. 36–37].
Таким чином, у суконному та вовномийному
виробництві перше десятиліття ХХ ст. характеризується
скороченням надходжень місцевої вовни і підвищенням
цін на вовну. Незважаючи на велику кількість сировини,
яка б забезпечувала потреби вовняної української
промисловості, лише 25% її залишалося для переробки
на місцевих підприємствах. Решта української вовни
надходила на фабрики Росії та Польщі, що призводило
до зменшення обсягів виробництва на фабриках
українських губерній.
Товарне виробництво конопель у другій половині
ХІХ ст. все більше зростало в північних повітах
Чернігівської губернії. Шовківництво, в цілому, в
південних українських губерніях носило характер
домашнього промислу і не мало промислового значення.
За всіма показниками російський та український
шкіряний сировинний ринок був набагато біднішим,
ніж в інших провідних країнах. А якщо врахувати, що
якість іноземної худоби за більшими розмірами та вагою
була кращою, то стане очевидним, що Україна гостро
потребувала та здійснювала ввезення шкір з–за кордону.
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The providing system of the raw materials for the light industry
of the Ukrainian provinces of the Russian empire in the
second half of the XIX – at the beginning of the XX–th century
The article gives information about the raw materials providing for the light
industry in the Dnipro Ukraine in the second half of XIX – early XX century. On
the based of the analysis of several scientific sources and the interpretation of
the scientific literature about light industry it was made the attempt to identify
and describe the raw materials providing for the light industry factories of the
Ukrainian provinces. Studying this subject it was found that the network of the
plants and factories was formed both by the efforts of the government schemes and
local bussinessmen. It is realized the reasons of the decline of the industry due to
increased demand for tilled soil, decrease of the raw materials and the transfer of
production from Ukraine. It the research it was marked that technical raw materials,
which were used in the factories of light industry, were supplied from overseas and
domestic sources. It was indicated on the negative consequences for light industry
due to the export of Ukrainian raw materials.
Keywords: light industry, wool industry, leather industry, raw materials,
company, factory, plant.
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Криза русофільського консерватизму
напередодні Першої світової війни:
політичне товариство «Галицько–руська рада»
На основі матеріалів періодики висвітлено історію консервативного
крила русофільського руху в Галичині у 1909–1914 рр. і діяльність його
інституційного оформлення – політичного товариства «Галицько–руська
рада». Розглянуто головні світоглядні засади русофільського консерватизму
і передумови розколу русофілів на консервативних «старокурсників» і
радикальніших «новокурсників». Проаналізовано світоглядні дилеми,
перед якими стояли носії консервативної свідомості серед русофільського
середовища і спроби їх вирішення. Досліджено ідейні засади і політичні
практики членів «Галицько–руської ради». Охарактеризовано ключові
проблеми, з якими вони зіткнулись у своїй діяльності. Встановлено, що
головними причинами невдач консервативних діячів «Галицько–руської ради»
напередодні Першої світової війни стала їх нездатність адаптувати власний
консерватизм до вимог модерної доби.
Ключові слова: русофіли, консерватизм, «Галицько–руська рада»,
«старокурсники».

Консервативна думка була важливою складовою
інтелектуальних дискусій і політичних практик в
українському суспільстві Галичини початку ХХ ст.
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З огляду на це актуальним є ґрунтовне дослідження
середовищ української консервативної думки в краї.
У цій статті йдеться про найдавніший з цих осередків
– русофілів. Історія русофілів повна стереотипів і
спрощених трактувань цього непростого, але вкрай
яскравого феномену історії українського руху в
габсбурзькій Галичині. Тому аналіз консервативних
засад
русофільського
світогляду
є
важливим
дослідницьким завданням. Особливо це стосується однієї
з призабутих сторінок історії галицького русофільства
– ідей і практичної діяльності консервативної групи
«старокурсників» у період 1909–1914 рр. та їх політичної
інституції – товариства «Галицько–руська рада».
Теоретичну
основу
русофільства
складала
«всеруська» ідея. Першою її опорою була теза про
«національное и культурное единство всего русскаго
народа». Втім, її не слід трактувати з точки зору
модерного націоналізму з його чіткими розрізненнями і
критеріями, адже ключовими були не етнічні маркери,
а історія й культура, що мала поєднувати локальні
групи «малоросів» (українців) і «москалів» (росіян) у
єдиний організм [22]. Другою опорою русофільської
ідентичності був східний християнський обряд і
традиційна складова консервативного мислення в
християнському світі – важлива роль Церкви в житті
суспільства. Із двох попередніх основ витікала третя –
захист етимологічного правопису і церковнослов’янської
мови в літургії. Для русофілів вони були символами
нерозривності культурної традиції.
Перша чверть ХХ ст. поставила русофільський
рух, що базувався на цих консервативних засадах,
перед обличчям глибокої світоглядної й ідейної кризи.
Ідентичність русофілів, базована на домодерних
засадах, що не вимагали чіткої національної
самоідентифікації, швидко втрачала актуальність
перед викликами модерних ідеологій, насамперед
націоналізму. Теза про єдність усього «русского
народа» робила для русофілів неприйнятною ідею про
повну окремішність українського (малоросійського)
народу, яку відстоювали галицькі народовці. Зростання
впливів народовців, насамперед втілене в діяльності
Української національно–демократичної партії (УНДП),
радикалізація як українського руху, так і національної
атмосфери в усій монархії Габсбурґів – усе це ставило
традиційний русофільський консерватизм під загрозу,
відповісти на яку їм не вдавалося.
Нездатність лідерів русофілів успішно зреагувати
на виклики часу сприяла появі від початку ХХ ст.
внутрішньої опозиції, насамперед серед представників
молодшого покоління, що підпало під вплив новітніх
ідеологій націоналізму і соціалізму та засуджувало
консерватизм старих очільників. Уособленням усіх
вад старшого покоління для «молодих» став термін
«рутенство». Під ним насамперед мали на увазі надмірне
себелюбство, гордовитість, прихований «аристократизм–
панство», вузькоглядність і відсталість, прислужливість,
показне народолюбство і пристосуванство [43].
Старше покоління звинувачували у відданості пустим
традиційним формам, давно позбавлених змісту [42].
Надмірне акцентування на цих питаннях вело, на думку
«молодих», до відсутності справжнього розуміння
«русской идеи», яка була чимось більшим, ніж вживання
літер «ъ», «ы» чи «ѣ» [17].
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Наслідком розбіжностей між двома групами всередині
русофільського середовища став його офіційний розкол
на початку 1909 р., коли «новокурсники» на чолі з
Володимиром Дудикевичем і Дмитром Марковим взяли
під контроль політичне товариство «Руська рада» і
керуючий орган Русько–народної партії – «Народний
Совѣтъ». Натомість прихильники консервативних засад,
насамперед більшість парламентських представників
русофілів – Михайло Король, о. Василь Давидяк,
Володимир Курилович, Микола Глібовицький – зберегли
за собою найпопулярніший часопис середовища – газету
«Галичанинъ». Для цієї консервативної групи одним
з наслідків розколу і переходу контролю над давніми
політичними організаціями до рук «молодих» стала
потреба створення нового інституційного осередку.
Цю функцію було покладено на політичне товариство
«Галицько–руська рада», рішення про заснування якого
було прийнято на з’їзді 2 лютого 1910 р. [26, с. 179]. Саме
під знаком цієї організації відбувалися ідейні й політичні
зміни, пов’язані з функціонуванням консервативного
крила русофілів напередодні Першої світової війни.
«Галицько–руська рада» як інституційний осередок
русофілів–консерваторів у 1910–1914 рр. ще не ставала
об’єктом окремих історичних досліджень. Попри
зростання інтересу істориків до феномену галицького
русофільства, історію цього політичного товариства
дослідники досі фактично ігнорували. Єдиним винятком
є стаття Ірини Орлевич, присвячена передумовам і
перебігу розколу русофілів на дві фракції, у якій стисло
розглянуто історію заснування «Галицько–руської ради»
й відносини її представників з «новокурсниками» [26].
Реконструкція історії цього політичного товариства
русофілів–консерваторів є можлива завдяки збереженим
джерельним матеріалам. Найбільший пласт інформації
містить часопис «Галичанинъ», на сторінках якого
повідомляли про головні організаційні події з життя
організації, ідейні засади і практичні дії її представників.
Відтворити історію «Галицько–руської ради» частково
дає змогу використання преси ідейних опонентів –
«представників «молодих», насамперед матеріалів їх
часопису «Прикарпатская Русь». Важлива інформація
міститься також в особовому архіві намісника Галичини
в 1908–1913 рр. Міхала Бобжинського, що зберігається
у відділі рукописів Ягеллонської бібліотеки в Кракові.
Матеріали щодо фінансового становища газети
«Галичанинъ» у досліджуваний період знаходяться
у фонді 129 (Ставропігійський інститут, м. Львів)
Центрального державного історичного архіву України у
Львові.
Першим викликом, що стояв перед русофілами–
«старокурсниками» після розколу руху, був аналіз
глибинних причин поділу. Від розуміння світоглядних
проблем і спроб модернізації власного консерватизму,
активізації організаційних структур мала залежати
життєздатність цієї групи. Аналіз джерел свідчить, що
справитися з цим завданням не вдалося. Ігноруючи, або
ж не розуміючи, що до розколу перш за все призвели
поколіннєві й ідейні причини, «старокурсники»
пояснювали події майже винятково особистими
амбіціями окремих представників «молодих», насамперед В. Дудикевича [5]. Регулярною рубрикою в
«Галичанині» були персональні напади (що не виключає
їх достовірності) на В. Дудикевича [24; 19] і Д. Маркова
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[12]. Натомість в ідейній площині проголошувалася
теза про сумісність двох фракцій на ґрунті програми
РНП і думки про єдність «русского народа». Однією
з небагатьох суттєвих теоретичних відмінностей від
«молодих» «старі» і вважали неповагу послідовників
В. Дудикевича до заслуг старших діячів і давніх
інституцій [39]. Їхні дії «Галичанинъ» характеризував:
«съ трескомъ ломать домъ» [38].
Варто відзначити, що й «новокурсники» не надто
різнилися від колишніх товаришів по РНП у розумінні
мотивів опонентів. На сторінках свого пресового органу
«Прикарпатская Русь» вони зводили ці мотиви переважно
до особистісного фактору: М. Королю і о. В. Давидяку
приписували зраду «русскої» ідеї, а М. Глібовицькому
надмірні й честолюбні амбіції [8].
Постійна полеміка й боротьба з «новокурсниками»
була великою перешкодою для будь–яких починань
«старих». З консервативних позицій вони виступали проти
ідеї впровадження російської літературної мови в краї,
зокрема у виданнях «Товариства ім. М. Качковського»
[23]. Підточувала сили обох фракцій відкрита конкуренція
за право володінням «Народним домом», яка переростала
у відкриті сутички на загальних зборах цієї установи [44].
Такі явища, як і загалом регулярне публічне з’ясування
стосунків двох фракцій, завдавали суттєвих репутаційних
ударів і «ново–», і «старокурсникам».
Нерозуміння (або ж небажання розуміти) «старокурсниками» глибокої кризи власної ідентичності,
свідомості й традиції проявилося в програмі русофілів–
консерваторів, яку вони запропонували своїм реальним і
потенційним однодумцям. Маніфест «Галицько–руської
ради» містив, по–суті, старі гасла про спадкоємність
традицій «Головної руської ради» 1848 р. і «Руської
ради» (до переходу її під владу «молодих»), про заповіти
батьків і єдність «русского народа», піклування про
потреби народу, насамперед селян [9]. Ця програма
була позбавлена конкретики, не пропонувала шляхів
виходу з кризи. Надалі «старокурсники» намагалися
трохи деталізувати загальні тези маніфесту, акцентуючи
на прихильності до «здорового, не канібальського,
націоналізму», поміркованому демократизмі на противагу «популістській охлократії». Традиційне для
«всеруської» ідеї акцентування на культурних аспектах
проявилося в пункті про прогрес: він мав ґрунтуватися
на історичних началах і результатах культурно–
національних трудів попередніх поколінь [35].
Водночас впадає у вічі відсутність намагань відповісти
на головний виклик модерної доби, що стояв перед
русофільським консерватизмом – проблему національної
самоідентифікації.
Таке уникання чіткого окреслення власної національної приналежності прирікало «старокурсників» на дальше
заперечення модерного українського руху й активну
боротьбу з ним. Окрім традиційних, ґрунтованих на
«всеруському» консерватизмі, звинувачень у сепаратизмі,
лунали звинувачення українофілів в анархізмі [11].
У практичній площині опонування «старокурсників»
українським партіям звелося до боротьби за збереження
контролю над «Народним домом» (взяття його під свій
контроль не одне десятиліття було серед головних
цілей народовського руху), засудження ідеї відкриття
українського університету і критики проектів виборчої
реформи, що її активно готували і дискутували політичні
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сили Галичини як частину польсько–українських
домовленостей. У баченні «старих» реформа була
вигідна лише українофілам, а отже мала сприяти
розширенню масштабів їхнього радикалізму [14; 41].
Тож з неприхованою радістю було зустрінуто звістку про
провал проекту реформи внаслідок демаршу польського
католицького єпископату [13; 15].
Іншим важливим елементом оцінки дій польських
ієрархів було їх протиставлення діям митрополита Андрея
Шептицького, який сприяв УНДП і підтримував проект
реформи. Цей аспект оцінки був зумовлений ще більшим
загостренням протиріч між русофільською традицією
орієнтуватися на ключову роль Церкви в суспільстві і
реаліями церковного життя, де Греко–католицька церква
(ГКЦ) набирала виразних ознак української національної
(у модерному розумінні) інституції. «Галичанинъ», який
у першій половині 1900–х років ще визнавав вагому
роль Церкви в політиці, перейшов на позицію повного
заперечення «політиканства» всередині ГКЦ [20; 28].
Про підтримку (особливо вищими ієрархами) русофілів
уже не йшлося. Окремо преса «старокурсників»
наголошувала на критичній, на її думку, ситуації з
вихованцями Духовної семінарії у Львові, де виникали
вимоги усунути русофілів від впливу на навчальний
процес [18; 48]. Загалом, опір консервативних «старокурсників» викликала українізація будь–яких аспектів
церковного життя, оскільки це вело до відмови від
етимологічного правопису і запровадження народної
мови в літургії [29]. Такий стан справ сприяв поширенню
серед русофілів негативної оцінки унії й загалом усіх
елементів, пов’язаних з Римом, яка напередодні війни
набирала різких форм і вела до поширення пропаганди
православ’я в краї [3, с. 541–553].
Православна пропаганда була одним з чинників, що
різко погіршив ставлення до русофільського руху з боку
центрального уряду у Відні й, насамперед, крайової
влади в Галичині в особі намісника М. Бобжинського.
Після розколу руху, «старокурсники» намагалися здобути
його прихильність, зокрема для свого економічного
товариства «Рільничий союз». У листі до намісника
М. Глібовицький переконував, що «Рільничий союз»
представляє наміри поміркованого середовища [49, k.
357–358]. Інший лідер «старокурсників», М. Король,
також обґрунтовував М. Бобжинському безпечність для
держави і лояльність «Галицько–руської ради», і водночас
сам застерігав намісника перед загрозою російської й
православної пропаганди з боку «новокурсників» [49, k.
416–421]. «Старокурсники» старались дистанціюватися
від активності в Росії і на міжнародній арені очільника
«Галицко–русского благотворительного общества»
графа Володимира Бобринського, стверджуючи,
що його підтримкою користується виключно
фракція В. Дудикевича [33]. Утім, як відзначав сам
М. Бобжинський у Галицькому сеймі, він «втратив віру в
існування т.зв. «старорусинів». І мені здавалося, що між
консервативними «русинами» існують такі, котрі хочуть
бути «русинами», а не «росіянами», і котрі різняться
від т.зв. українців тільки тим, що вони консервативні.
Я плекав надію, що, підтримуючи таких, я допоміг їм в
тому, що зорганізуються і стануть серйозним політичним
фактором в краї. Ці мої надії виявилися простою ілюзією»
[37]. Передчуття наближення війни з Росією і активна
підготовка до неї намісника, погляди Бобжинського–
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історика на Росію як цивілізаційного суперника Польщі,
діяльність пропагандистів православ’я (насамперед
Максима Сандовича й Ігнатія Гудими), ставка намісника
на порозуміння з УНДП, врешті–решт нездатність
«старокурсників» чітко ідентифікуватися національно
в поєднанні з радикалізмом «новокурсників» зумовили
зростання підозри до русофілів, що напередодні війни
вилилося в масштабну антирусофільську акцію, зокрема
арешти Д. Маркова і Семена Бендасюка, другий процес
над русофілами і, на думку Анни Вероніки Вендаланд,
«шпигунофобію» влади [3, с. 558–577]. Тому не дивно,
що всі русофіли, включно з фракцією «старих», нарікали
на «режим» М. Бобжинського і не приховували радості
після його відставки [25].
Добре ілюструє процеси, що їх переживало
середовище русофілів–консерваторів після розколу
1909 р., доля газети «Галичанинъ». Цей часопис, як
спадкоємець газет «Новый Проломъ», «Червоная Русь»
і «Галицкая Русь», був одним із символів середовища.
Фінансовий стан редакції протягом кількох років
погіршувався і мав характер повільної агонії. Станом
на 5 лютого 1910 р. заборгованість редакції перед
друкарнею Ставропігійського інституту становила 4 052
корон [46, арк. 24], а до наступного року зросла ще на
2 400 корон [46, арк. 25]. Редакція не приховувала важкої
матеріальної ситуації часопису, але щоразу лунали
оптимістичні нотки про майбутнє [2; 10]. Втім, у липні
1913 р. «Издательскій комѣтетъ», що відповідав за
випуск газети після смерті в 1909 р. О. Маркова, через
великі борги був змушений тимчасово, за словами
редакції, припинити вихід «Галичанина» [21].
Усі названі проблеми «старокурсників» виразно
проявилися в діяльності політичного товариства
«Галицько–руська рада». Про політичну і організаційну
кволість «старокурсників» свідчило вже те, що минув
цілий рік від офіційного розколу русофілів до прийняття
рішення про створення власної організації, а потім
іще рік до введення «Галицько–руської ради» в життя.
Часопис «Галичанинъ» обґрунтовував такі затримки
сподіваннями на «просвітління» «новокурсників» і
відновлення єдності руху. Лише коли останні надії
розвіялися, розпочалась активніша діяльність.
Головними пробами сил для «Галицько–руської ради»
стали парламентські вибори 1911 р. і сеймова кампанія
1913 р. Вибори до Державної ради 1911 р. показали
жорсткість конкуренції між двома русофільськими
фракціями, з особливо агресивних позицій виступали
«новокурсники». Первісно «Галицько–руська рада»
планувала виставити лише трьох кандидатів, своїх лідерів
– М. Короля, о. В. Давидяка і М. Глібовицького, які мали
захистити здобуті в 1907 р. мандати. «Новокурсники»
виставили контркандидатів. Але «старокурсники»
вирішили збільшити кількість кандидатів до шести,
хоча жодного позитивного впливу це не дало. Всі
кандидати, навіть популярний серед селян Жовківщини
М. Король, навіть близько не претендували на перемогу,
тому, фактично в переддень виборів, М. Глібовицький,
о. І. Костецький, М. Король і О. Крушинський зняли
свої кандидатури [31; 36]. Головну вину «Галичанинъ»
приписав «новокурсному терору» і, меншою мірою,
виборчим махінаціям крайової влади [36]. Як наслідок,
«старокурсники» втратили все представництво у Відні,
що додатково підкосило консерваторів.
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Ще промовистішим у плані безпорадності й слабкої
організованості «Галицько–руської ради» стали сеймові
вибори 1913 р. На початку виборчої кампанії товариство
видало заклик до прихильників організовувати виборчі
комітети на місцях задля успішного проведення
правиборів. Одразу ж з’явилися повідомлення про
начебто виборчі союзи, спрямовані проти консервативних
русофілів, насамперед УНДП з польськими партіями
[27]. Утім, на шпальтах «Галичанина» можна знайти
важливішу причину проблем – слабку активність
на місцях. У дописі з Рави–Руської зазначалося, що
поки «мазепинці» активно взялися до виборчої акції,
то серед русофілів «тихо до сихъ поръ... Одни изъ
крикливихъ раньше «организаторовъ» перемѣнились
съ «докторовъ» въ философовъ школы Діогена, другіе
обезкураженные и обманутые въ надеждѣ получить
повышеніе... а третьи, надѣясь на скорую карьеру въ
нинѣшнее столь важное время совершенно замолкли»
[32]. Пригнічений настрій панував і на загальних
зборах «Галицько–руської ради» [45]. Саме внутрішні,
а не зовнішні причини стали ключовими в рішенні
товариства не виставляти кандидатів (хоча офіційний
комунікат «Галицько–руської ради» стверджував, що
такий крок був зумовлений радикалізмом і аморальністю
кампанії) [40]. У підсумку виборча акція звелася до
пасивної підтримки в Золочівському окрузі кандидатури
о. Теофіла Петровського, який здобув 7 голосів з 341 [6].
Примітний факт, що мандат на цих виборах здобув
М. Король, проте офіційний орган «Галицько–руської
ради» жодного разу не виступив на його підтримку і,
підводячи підсумки виборів, зазначав, що в Східній
Галичині серед русофілів обох фракцій мандат здобув
лише Д. Марков. Далі йшлося про 15 польських,
30 «мазепинських» мандатів і окремим пунктом
(поза згадкою про русофілів) про здобуття мандату
М. Королем [30]. Це свідчить про ідейну диференціацію,
яку переживало середовище «старокурсників» навіть
після розколу 1909 р. Вона була наслідком невдач
у політичній й ідейній сферах, що супроводжували
русофілів–консерваторів. Ще на початку 1910 р. до
фракції В. Дудикевича перейшов депутат Державної ради
В. Курилович [16]. У подальшому зростали розбіжності
між діями і думками М. Короля і М. Глібовицького.
Останній брав активну участь у неослов’янському русі
й активно пропагував його, критикував потенційний
польсько–український компроміс у Галичині [14; 34].
Натомість М. Король підтримував реформу сеймової
виборчої ординації і, за словами М. Бобжинського,
фактично перейшов до українофільського табору [37].
І хоча «Галичанинъ» це заперечував, схоже, що правда
була на стороні намісника. Один з лідерів УНДП Кость
Левицький писав, що «Михайло Король... причислював
себе до старорусинів, але русофілом ніколи не був. (...)
Король був одним із типових чесних русинів свого часу,
що в свому патріотизмі боялися всяких новин, які могли
б захитати національною душею нашого громадянства і
повести її в круги «перекиньчиків», значить, відступників
рідного народу» [47, с. 142–143]. Важко сказати, чи
ця характеристика повністю вірна, але вона дає змогу
краще зрозуміти вчинки М. Короля. Йдеться, зокрема,
про його відому сеймову заяву кінця 1908 р., що стала
каталізатором формального розколу русофільського
середовища, коли М. Король заявив про визнання
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єдності «русского народа», але лише культурної, а не
національної чи політичної. Водночас він наголосив,
що є «малоросом» і ніколи не був і не буде росіянином
чи «москалем». Відкидаючи назву «українець» як
чужу (на відміну від терміну «русин»), він водночас не
брався вирішувати питання про те, чи є русини окремим
народом, а чи частиною «великоруського», залишаючи
вирішення цієї дилеми історії [50, s. 1341–1342].
Слова К. Левицького також проливають більше
світла на мотиви, що спонукали М. Короля ще в
1906 р. запропонувати очільнику «Руської ради»
Івану Добрянському переглянути програму РНП у
бік «малоруської» консервативної основи: «Булобы
може на часѣ поддати ревізиі програму нашои партіи,
станути на грунтѣ чисто малорускомъ, та въ томъ дусѣ
змѣнити предовсѣмъ языкъ Галичанина, та всѣ газеты
и книжочки общества Качк[овського] печатати на чисто
малорускомъ языцѣ. Думаю... дотеперѣшна политика
нашои партіи мусится змѣнити, бо въ противномъ
случаю муситъ та партія упасти, а змѣнивши ту
политику, станувши на грунтѣ малорускомъ, можемъ
сотворити сильну консервативну партію, котра моглабы
мати сильное вліяніе на Украину, та противстати партіи
т.зв. украинской, котра чимъ разъ больше переходитъ
въ таборъ соціалистичный. За такою консервативною
рускою партіею мусѣлобы пойти духовенство, пойшлабы
велика часть партіи народовской, а така партія моглабы
отограти дуже важну роль подъ теперѣшну хвилю» [7].
Імовірно, запропонований М. Королем шлях був єдиним
варіантом перетворення русофільського світогляду
в напрямку зближення з українською національною
ідеєю без втрати консервативного характеру. Тому
логічним виглядає поступове зближення М. Короля з
націонал–демократичним середовищем і його участь у
1913–1914 рр. в роботі українського сеймового клубу на
правах члена–гостя («госпітанта») [48, с. 142].
Приклад М. Короля був винятком для русофілів–
консерваторів (об’єднаних навколо політичного
товариства «Галицько–руська рада») напередодні
Першої світової війни. Після розколу 1909 р. загал
«старокурсників» протягом наступних років так і не
зумів ефективно зреагувати на виклики модерної доби.
В ідейній сфері вони не змогли вирішити ключової
дилеми національної самоідентифікації, що тільки
ускладнювало критичні для консервативних русофілів
умови існування в часі поширення новочасних
націоналізмів, зокрема українського. Водночас їх
нездатність чітко відмежуватися від проросійських
симпатій і дій «новокурсників» не дала змоги членам
«Галицько–руської ради» здобути прихильність крайової
влади, попри запевнення М. Короля і М. Глібовицького в
лояльності. Теоретичні невдачі консервативного крила
русофілів у 1909–1914 рр. повною мірою відобразилися
в практичній діяльності «Галицько–руської ради», всі
організаційні й електоральні починання якої завершилися
провалом. Такий стан справ призвів до формування
двох подальших шляхів русофілів–консерваторів.
Єдиним прикладом першого був М. Король, який зумів
еволюціонувати від русофільського консерватизму до
новочасної української консервативної думки. Другий,
простіший, варіант обрала решта «старокурсників».
Він полягав у збереженні головною світоглядною
засадою «всеруської» ідеї. За умови неможливості її
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погодження з українським модерним національним
рухом і невдач власного окремого політичного проекту,
єдиним виходом для консервативно налаштованих
русофілів був пошук точок дотику з ідейно близькими
«новокурсниками». Саме про такий курс свідчать
останні статті «Галичанина» [4]. Практичне втілення ця
тенденція до об’єднання русофілів отримала вже під час
Першої світової війни.
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The crisis of the Rusophile conservatism on the eve
of the First World War: the political organization
«Galiсian–ruthenian council»
In the article, on the basis of newspapers and journals materials, is analyzes
the history of the conservative wing of the Russophile movement in Galicia in
1909–1914 and the activity of its institutional design – the political organization
«Galytsko–rus’ka rada». The main philosophical principles of Russophile
conservatism and the preconditions for the split of this movement on conservative
«old» and more radical «new» factions are considered. The world–view dilemmas,
in front of which stood bearers of conservative ideology among Russophilian
environment and attempts to solve them, were analyzed. The ideological principles
and political practices of the members of the «Galytsko–rus’ka rada» are explored.
The key issues they encountered in their work are described. It was established that
the main reasons for the failures of the conservatives from the «Galytsko–rus’ka
rada» on the eve of the First World War were their inability to adapt their own
conservatism to the demands of the modern age.
Keywords: Russophiles, conservatism, «Galytsko–rus’ka rada», «old» faction.
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Розвиток системи державного пенсійного
страхування в Україні у 20–х рр. ХХ ст.
Висвітлено основні закономірності становлення та розвитку системи
державного пенсійного страхування в Україні впродовж 1920–х рр.
Аналізуються механізми та принципи надання допомоги непрацездатним
верствам населення. Визначено роль та місце пенсійного страхування як
однієї із форм соціального забезпечення суспільства.
Ключові слова: соціальне забезпечення, пенсійне страхування, нова
економічна політика, наркомат праці, радянська влада, непрацездатність.

Соціальна підтримка непрацездатних верств населення є одним із пріоритетних напрямків державної
політики. Досягнення високих показників добробуту
суспільства є свідченням ефективної діяльності влади
у даній сфері. Успішне проведення реформи пенсійного
забезпечення в умовах ринкових трансформацій має
на меті пошук нових форм соціального захисту, які
спроможні забезпечити відповідний рівень життя
населення в разі втрати працездатності. Врахування
історичного досвіду здійснення соціальної політики
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дозволяє попередити можливі прорахунки в даній
галузі. Особливе значення для усвідомлення сучасних
закономірностей соціальної політики відіграє період
20–х рр. ХХ ст., коли вперше, в умовах ринкових
перетворень, радянська влада певним чином здійснювала
регулювання соціальних відносин.
В історичній науці проблематика пенсійного
забезпечення є недостатньо висвітленою. Радянська
історіографія акцентувала увагу на питаннях становлення
та діяльності більшовицької влади здебільшого в
економічній сфері. Питання повсякденного життя
радянського суспільства залишалося поза увагою
дослідників. Після проголошення незалежності України
розпочався новий етап розвитку історичної науки.
Дослідники отримали доступ до раніше заборонених
джерел, можливість виражати власні погляди на
проблему. Головні засади історичного розвитку
зазначеного періоду подані в дослідженнях В. Даниленка,
Г. Касьянова, В. Марочка. Характеризуючи загальні праці,
варто відзначити роботи С. Кульчицького, О. Сушка
та О. Пиріг, де ґрунтовно висвітлено період нової
економічної політики, взаємовідносини радянської влади
і суспільства. Окремим напрямком сучасної української
історіографії є вивчення повсякденного життя населення.
Даній проблематиці присвячена колективна монографія
«Нариси історії повсякденного життя України в період
непу (1921–1928 рр.)», де охарактеризовано різні життєві
аспекти, проаналізовано умови проживання різних
соціальних груп.
Одним із перших важливих досліджень радянської
соціальної політики 1920–х рр. є праці В. Шарпатого.
Автор акцентує увагу на процесі становлення та
функціонування системи соціального забезпечення в
УРСР впродовж 1919–1938 рр. Науковець детально
розглянув основні напрямки діяльності органів
соціального забезпечення, особливості розвитку
громадської взаємодопомоги інвалідів, матеріальне
забезпечення червоноармійців та членів їх сімей. Автор
зробив висновок, що ефективність функціонування
соціального забезпечення напряму залежала від
фінансової спроможності держави. Ґрунтовне дослідження, що стосується діяльності органів соціального
страхування в Україні протягом 1920–1930–х рр. здійснив
О. Мельничук. Автор визначив особливості радянської
системи
соціального
страхування,
врахувавши
організаційну структуру та правовий статус відповідних
органів, їх фінансове забезпечення. Детально висвітлено
порядок надання допомоги населенню. Автор доводить,
що подібна політика розглядалася більшовиками як
буржуазна форма соціального захисту населення [22].
Метою публікації є визначення головних закономірностей розвитку та функціонування системи державного
пенсійного забезпечення впродовж 20–х рр. ХХ ст.
Система пенсійного страхування як форма соціального
захисту населення загалом сформувалася в кінці ХІХ ст.
у Західній Європі. Втрата працездатності слугувала
підставою для отримання відповідної допомоги. Один із
перших законів, що регулював пенсійні виплати у разі
нещасного випадку, був прийнятий у Німеччині у 1884 р.
[2, с. 192]. У Російській імперії відповідний закон був
прийнятий лише у 1912 р. [4, с. 78].
Після встановлення більшовицької влади, яка, у
свою чергу, наголошувала на здійсненні соціальних
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перетворень, 8 листопада 1917 р. було прийнято декрет
РНК РСФРР, де зазначалося про подвоєння пенсій
постраждалим від нещасних випадків на виробництві,
що здійснювалося за рахунок додаткових внесків
підприємців. Контроль за реалізацією відповідних
положень покладався на страхові товариства. Однак, в
умовах існуючої громадянської війни, пенсійні виплати
були мізерними та охоплювали незначну кількість
населення. Перші декрети, прийняті радянською владою
щодо пенсійного забезпечення, концентрували увагу на
робітниках та військовослужбовцях, яких більшовики
вважали опорою нового режиму [6, с. 5]. 31 жовтня
1918 р. РНК РСФРР затвердила «Положення про
соціальне забезпечення трудящих», що було свідченням
про запровадження соціального забезпечення як
організаційно–правової форми соціального захисту
населення.
Після запровадження нової економічної політики,
де існували ринкові відносини, ситуація в державі
ускладнилася. Це пояснюється звільненням значної
кількості працівників похилого віку та інвалідів у зв’язку
зі скороченням обсягів виробництва на підприємствах.
Згідно із даними наркомату соціального забезпечення
УСРР станом на 1 листопада 1921 р. на обліку перебувало
близько 180 тис. пенсіонерів. 10 грудня 1921 р. РНК
УСРР прийняла декрет, в якому висвітлювалися
основні принципи пенсійного страхування. У документі
визначався порядок призначення та виплати коштів
робітникам та службовцям в разі втрати годувальника чи
настання інвалідності [11, с. 10].
Ступінь втрати працездатності або стан інвалідності
визначався органами лікарської експертизи. Обов’язковою умовою для отримання пенсії була наявність
робочого стажу не менше 8 років. Позбавлення коштів
передбачалося для осіб, що мали додаткові прибутки,
позбавлених волі та священнослужителів [13, с. 40].
В період 1920–х рр. існували дві форми пенсійного
забезпечення: грошова та натуральна. У другому випадку
існували певні соціальні послуги, що надавалися у
відповідних установах. Така практика застосовувалася
в період підпорядкування соціального страхування
наркомату соціального забезпечення, а після переходу до
відомства наркомату праці переважали грошові виплати
[16, с. 12].
Ступінь непрацездатності впливав відповідно
на розмір пенсії. Законодавство визначало 6 груп
інвалідності. Для перших трьох протипоказаною була
постійна професійна праця, а решта потребували
переведення на легшу роботу [4, с. 105]. Причиною
настання непрацездатності у зазначений період
було загальне захворювання або старість. Іншими
обставинами вважалися професійне захворювання
на виробництві, травматизм та поранення під час
військових дій [15, арк. 40].
У разі втрати годувальника розмір пенсії напряму
залежав від кількості утриманців. При цьому перевага
надавалася родинам із одним утриманцем. До даної
категорії відносили неповнолітніх дітей, братів або
сестер, непрацездатних батьків чи працездатних
членів сім’ї, що мали дітей віком до 8 років [14, с. 57].
Найбільша кількість осіб, що втратили працездатність
була сконцентрована у деревообробній, металургійній
та хімічній промисловості.
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До середини 1920–х рр. розміри грошових виплат
для застрахованих категорій не були чітко визначені.
Уже в 1925 р. після створення Союзної ради соціального
страхування розпочалася уніфікація пенсійної системи.
Було прийнято відповідний законодавчий акт, що
регулював пенсійне забезпечення інвалідів та сімей в разі
втрати годувальника. Згідно з положенням документу
визначення розміру грошових виплат та категорій осіб, що
їх потребували, покладалося на союзні органи [3, с. 27].
Обсяг грошової допомоги напряму залежав від
заробітної плати. У разі професійного захворювання чи
каліцтва розмір допомоги становив половину заробітку.
Законодавство передбачало й тривалість отримання
пенсії. Відповідно отримання виплат розпочиналося від
моменту звернення і, залежно від підстав, могло тривати
до смерті, досягнення 16–річного віку або ж відновлення
працездатності [1, с. 124]. Для визначення ступеня
втрати працездатності в окремих випадках залучалися
представники лікарської експертизи.
У травні 1927 р. було створено Головну комісію у
пенсійних справах, компетенцією якої був контроль
за діяльністю місцевих комісій. До її складу входили
представники профспілок, робмеду та соцстраху. Проте,
діяльність відповідної організації була недосконалою,
про що свідчить різний підхід у призначенні пенсій
та, в окремих випадках, безпідставна відмова в їх
призначенні. Тому за рішенням РНК УСРР від 29 грудня
1927 р. дана установа була ліквідована [21, арк. 18].
Джерелом фінансових виплат виступав фонд
соціального страхування. Наявність на підприємствах
шкідливих факторів визначали обсяги страхових
внесків роботодавців, що коливалися від 7 до 10%.
Після переходу у підпорядкування наркомату праці
їх розміри зменшилися до 5,5%. Організації собезу,
що використовували працю інвалідів, звільнялися від
сплати.
Забезпечення
пенсіями
робітників
офіційно
розпочалося із травня 1922 р., коли до наркомату
праці почали надходити дані про нарахування виплат
внаслідок інвалідності. Уже наприкінці 1922 р. за
рахунок коштів соціального страхування пенсії
отримувало близько 2 тис. осіб [12, с. 199]. Наркомат
праці організував свою роботу за двома основними
принципами. Спочатку було оголошено прийом заяв від
осіб, що втратили працездатність через інвалідність, або
були позбавлені годувальника в разі нещасного випадку
на виробництві. Згодом розпочався процес передачі від
наркомату соціального забезпечення справ пенсіонерів
з робітників та службовців. Таким чином чисельність
пенсіонерів, що перебували на обліку губернських
управлінь соціального страхування до жовтня 1923 р.
збільшилася майже у 8 разів. Основними причинами
інвалідності в зазначений період вважалися хвороби
нервової та серцево–судинної системи.
Важливим аспектом у роботі наркомату праці
УСРР була систематизація пенсійного законодавства.
У серпні 1923 р. набув чинності збірник нормативних
актів, що регулювали питання надання допомоги
органами соціального страхування постраждалим від
соціальних ризиків. Таким чином держава намагалася
на законодавчому рівні здійснити процес переходу
основної частини пенсіонерів від органів соціального
забезпечення до органів соціального страхування. Це
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планувалося завершити до 31 грудня 1923 р. Наркомат
соціального забезпечення, у свою чергу, намагався
зберегти за собою наявну матеріальну базу та контингент
обслуговування. У 1924 р. було досягнуто компромісу,
а передача інвалідів органам соціального страхування
була завершена лише на початку 1925 р. В цей же час
більшість інвалідних організацій були ліквідовані [19,
арк. 287].
Після передачі інвалідів у підпорядкування НКП
активно розпочалися перевірки щодо раціонального
призначення пенсії. Виплат позбавлялися в першу чергу
особи, що не мали трудового стажу. Комісії з перевірки
включали працівників інспектур праці та профспілкових
діячів, а також представників соцстраху. Робота комісії
була завершена до 1 липня 1925 р. В результаті перевірки
зі складу пенсіонерів було виключено більше 4 тис. осіб
[20, арк. 39]. Статистичні дані дозволяють відстежити
розподіл пенсіонерів за групами інвалідності за таким
порядком: І гр. – 11,4%; ІІ гр. – 54,5%; ІІІ гр. – 26,7%;
ІV–VІ групи – 7,4% [7, с. 68].
Успішне функціонування пенсійної системи напряму
залежало від фінансового становища страхового
фонду. Офіційні звіти свідчать, що на 1923–1924 рр.
фонд пенсійного страхування нараховував близько
3,5 млн. крб., що становило лише шосту частину
загального кошторису. Таким чином на одного
застрахованого припадало від 40 до 95 копійок на місяць.
Перше місце за виплатами займали інваліди ІІ групи та
сім’ї без годувальника, на утриманні яких знаходилися
троє непрацездатних. У зв’язку зі складним фінансовим
становищем, в першу чергу через ненадходження
страхових внесків на початковому етапі, страхові органи
вдавалися до практики зрівнялівки у призначенні пенсій.
Тому до початку 1924 р. особи, що отримали інвалідність
через трудове каліцтво, були прирівняні до інвалідів
через загальне захворювання. Дану категорію населення
було виокремлено впродовж 1924–1925 рр. [9, с. 1].
Зростання кількості нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань вимагало вироблення
конкретних заходів для їх попередження. У травні
1927 р. було скликано нараду страхових працівників,
які, проаналізувавши дану ситуацію, визначили головні
причини такого становища: застарілість обладнання,
відсутність безпечних умов праці. На страхові органи
покладався контроль за дотриманням охорони праці
[18, арк. 505]. Лише з 1927 р. було організовано надання
професійної медичної допомоги у разі нещасних
випадків на виробництві. Саме в цей час на території
промислових підприємств почали створюватися
амбулаторії та пункти надання першої медичної
допомоги. Існували медичні заклади, що забезпечували
паралельно повноцінне лікування, якщо захворювання
не передбачало звільнення від роботи.
Вагомою проблемою у 1920–х рр. була відсутність
систематичних медичних оглядів, особливо для
працівників на шкідливих виробництвах, що унеможливлювало практику лікування професійних хвороб [8, с.
44]. Важливе значення мали розміри пенсійних виплат,
що змінювалися впродовж вказаного періоду. Починаючи
із 1924 р., після проведення грошової реформи, були
визначені мінімальні розміри пенсій. Згідно зі звітами
страхових органів протягом наступних п’яти років
розмір грошових виплат інвалідам праці через загальне
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захворювання та старість зріс від 12 до 23 крб., у той
час, як через травматизм та професійне захворювання
становив 27 крб. Пенсія у разі втрати годувальника через
загальне захворювання та старість зросла із 10 до 16 крб.
[16, с. 61].
Варто відзначити, що впродовж 1924–1929 рр. частка
пенсій інвалідів праці у співвідношенні із заробітною
платою збільшилася від 27,5 до 33,4%, разом із тим
виплати сім’ям, , що втратили годувальника змінилися
від 22,6 до 24,3%. Частка пенсій через виробничий
травматизм чи професійне захворювання становила
для інвалідів ІІ групи – 61%, а для І групи відповідно
80% середньомісячної заробітної плати. Після
зміцнення фінансового становища системи соціального
страхування, що припало на середину 1920–х рр.,
проводилася практика нарахування пенсії за вислугу років
для освітян. Станом на 1 червня 1928 р. таких пенсіонерів
нараховувалося 4,5 тис. Існували значні недоліки у роботі
страхових органів. Неодноразово надходили скарги від
самих пенсіонерів, де вказувалося на некомпетентність
з боку лікарської комісії у визначенні ступеня втрати
працездатності, несвоєчасність у прийнятті рішень
з приводу нарахування виплат [10, с. 21]. Важливим
етапом становлення державного пенсійного страхування
була кодифікація відповідного законодавства, що було
започатковане 14 березня 1928 р. постановою ЦВК
та РНК СРСР. Уперше були систематизовані вимоги,
що визначали причини втрати працездатності. Вони, у
свою чергу, поділялися на три групи: загальні, трудове
каліцтво та професійне захворювання. Разом із тим
Наркоматом праці визначався перелік хвороб, які
вважалися професійними [5, с. 8].
Таким чином упродовж 1920–х рр. відбувалося
становлення пенсійного страхування як однієї із
форм соціального захисту населення. Забезпечення
непрацездатних верств суспільства здійснювалося
за рахунок грошових внесків роботодавців. Відбувся
процес переходу основної частини пенсіонерів від
органів соціального забезпечення до органів соціального
страхування. Основним завданням страхових органів
було забезпечення промислових робітників, що втратили
працездатність.
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Альфонс фон Мумм – дипломат і посол
Німеччини в Україні: коротка хроніка життя
(1859–1924)
Досліджується життєвий шлях німецького правника і дипломата
А. фон Мумма. Висвітлюється хроніка його кар’єрної діяльності на посадах
посла Німецької імперії в країнах Європи, Північної Америки та Азії, зокрема
й на посаді посла в Українській Народній Республіці та в Українській Державі
у 1918 р.
Ключові слова: Мумм, дипломатія, міжнародні відносини, українсько–
німецькі взаємини.

Німецький дипломат, барон Альфонс–Філіп Мумм
фон Шварценштайн (Mumm von Schwarzenstein Alfons
Philipp) народився 19 березня 1859 р. у м. Франкфурт–
на–Майні й був третьою дитиною в сім’ї Євгенії Софі
Мумм фон Шварценштайн (у дівоцтві – Ней Лютеррот)
та купця і королівського данського генерального консула
Якоба Ґеорга Германна Мумма фон Шварценштайна,
власника виноробної компанії «P. A. Mumm & Co». Його
старший брат Петер Арнольд Готтліб Германн працював
у татовій фірмі у Реймсі, сестра ж Маріанне Шарлотта,
вийшовши заміж за Зигмунда фон Ротенґана, мешкала в
Еріхшофі.
Наріжними каменями світоглядних цінностей
Альфонса–Філіпа, які у ньому змалку формували
сім’я та вихователь, були: освіта, почуття обов’язку,
незалежність, вірність, амбіційність і відданість справі.
Загальну ж освіту хлопець здобув у середній школі
у Франкфурті–на–Майні. У 1879 р. двадцятирічний
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юнак вступив до Ґеттінґенського університету, а
також навчався у Лейпцизькому та Гайдельберзькому
університетах. У Ґеттінгені він став членом Корпусу
Ганновера, а вже 1882 р. здобув докторат із права у
Берлінському університеті. Утім, через слабке здоров’я
юнак не був в змозі виконати перед Батьківщиною свій
військовий обов’язок, тож заснував свою адвокатську
контору.
Тоді ж, у 23–річному
віці, він відвідує Францію,
Англію, Данію, Італію,
Канаду
та
Сполучені
Штати, де культивує жваве
соціальне життя та збирає
навколо себе широке коло
нових друзів. Сприяла його
просуненню
у
вищому
суспільстві й приналежність
до родини, яка володіла
фірмою шампанських вин
«Champagne Mumm», що,
своєю чергою, дозволяло
доволі «пухкенькому» паруб-кові відчувати й власну
фінансову незалежність. У 1883 р. Альфонс–Філіп
влаштовується на судову службу, а протягом 1884–
1885 рр. працює адвокатом у законодавчій палаті
Фрідлебен (Kanzlei Friedleben) у Франкфурті–на–Майні.
Невдовзі у житті молодої людини відбулися
кардинальні зміни. Від 1885 р. він вступає до когорти
причетних до німецької дипломатичної служби.
А. Мумм, зокрема, працює у Департаменті права і
торговельної політики Міністерства закордонних справ
Німеччини та королівським прусським камер’юнкером
(1885 р.), аташе посольства Німеччини в Великобританії
у Лондоні (1886 р.), аташе у Франції в Парижі (1887 р.).
Того ж, 1887 року, Петер А. Герман, Маріанне та Альфонс
Мумми взяли на себе після смерті батька спадщину із
власності та управління шампанськими льохами «Mumm
& Cie» у Реймсі.
У
1888–1892
рр.
А. фон Мумм працює
секретарем
легітимності
МЗС Німеччини у США в
Вашингтоні, де веде складні
переговори із державним
секретарем
США
Д. Блейном (James Gillespie
Blaine) щодо підписання
«Угоди між Німецькою
імперією та Сполученими
Штатами Америки про
взаємний захист авторських
прав». У наступні роки він представляє інтереси
Німеччини у Румунії в Бухаресті (1892–1893 рр.,
секретаріат МЗС) та в Римі при Святому престолі у
Ватикані (1893–1894 рр., секретаріат МЗС).
Протягом 1894–1898 рр. доктор права А. фон Мумм
повертається до Німеччини й працює радником–
лектором політичного відділу Управління МЗС у
Берліні, а у 1897 р., водночас, й таємним радником
з питань легалізації. У 1898–1900 рр. він вже –
Надзвичайний посланник і повноважний міністр і
міністр–резидент Німеччини в Люксембурзі, а у 1899 р.
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– посол (уповноважений з представництва) німецької
позачергової місії у Вашингтоні (США).
З початком ХХ ст. імперські амбіції кайзера
Вільгельма ІІ зростали з року в рік й його колоніальні
прагнення були спрямовані на Африку та Азію, зокрема,
на Китай. 20 червня 1900 р. під час Їхетуаньського
повстання капралом манчжурского полку у Пекіні,
під брамою китайського МЗС було застрелено посла
Німеччини в Китаї К. фон Кеттелера (Clemens August
von Ketteler), який встиг попрацювати на своїй посаді
ледь більше за рік. Смерть К. фон Кеттелера стала
приводом для військової інтервенції на основі об’єднаної
експедиційної армії кількох світових держав до Китаю.
Німецька імперія направила до Китаю експедиційний
корпус і претендувала на керівну роль в операції. Саме за
цих напружених обставин в серпні 1900 р. А. фон Мумм
прибув новим посланцем Німеччини до Китаю
(1900–1905 рр.). І саме йому довелося перейматися
з дипломатичного боку угамуванням Боксерського
(Їхетуанського) повстання й 7 вересня 1901 р. від
імені Німеччини поставити свій підпис під Заключним
(«Боксерським») протоколом.
Крім того, новому німецькому послу вдалося
налагодити надзвичайно гарні взаємини з китайсько–
маньчжурською імператрицею Цісі з династії Цін. Він
також став автором цінних аматорських світлин з життя
Китаю, зроблених у часі від серпня 1900 р. по липень
1902 р., понад 600 з яких було приватно опубліковано
окремим альбомом у 1902 р. Тож не дивно, що саме у час
своєї дипломатичної служби у Китаї посла А. фон Мумма
було нагороджено німецьким Орденом червоного орла
1–го класу та Орденом корони, а у 1903 р. титуловано як
Шварценштайна у вищому пруському баронстві.

По завершенні китайської дипломатичної каденції,
А. фон Мумм від 1906 по 1911 рр. представляв Німецький
Райх як посол в Японії у Токіо. Посол вбачав німецько–
японські відносини як досить віддалені та відносно
нейтральні, зважаючи на передбачувану напруженість
взаємин Японії та США в Тихому океані. У 1908 р. йому
було присуджено статус дійсного таємного радника.
У 1911 р. А. фон Мумм вийшов з дипломатичної
служби на пенсію з міркувань покращення власного
здоров’я і жив у своєму заміському маєтку Кастелло Сан
Джорджіо (Castello San Giorgio) біля Портофіно в Італії.
У 1914 р. муніципалітет Портофіно надав йому статус
почесного громадянина міста.
Повернувся на дипломатичну службу А. фон Мумм
з пропозиції МЗС Німеччини на початку Першої
світової війни: у 1914–1916 рр. працював у відділі
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

Випуск 127

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

друку Центрального управління зовнішньої служби,
а також начальником відділу зовнішньої пропаганди
Центрального управління зовнішньої служби Німецької
імперії.
9 лютого (27 січня за ст. ст.) 1918 р. Центральні
держави на чолі з Німеччиною підписали у Бересті
(Бресті–Литовському) сепаратний мировий договір з
новопосталою Українською Народною Республікою
(УНР). Невдовзі 450–тисячне німецько–австро–угорське
союзницьке військо увійшло на терени України, аби
допомогти українським збройним силам звільнити свою
Батьківщину з–під російсько–більшовицької окупації.
Вже 1 березня українсько–німецькими військами було
звільнено столицю України – Київ. У місто повернувся
законний уряд – Рада народних міністрів УНР, а згодом й
законодавчий орган – Центральна Рада. Між Німеччиною
та УНР було укладено військово–політичний союз
і встановлено дипломатичні відносини. Тож до
посольської місії знов було покликано досвідченого
дипломата – А. фон Мумма, а відтак від березня по
листопад 1918 р. він – посол Німецької імперії в Україні
(березень–квітень 1918 – в Українській Народній
Республіці; кінець квітня–листопад 1918 – в Українській
Державі за Гетьманату П. Скоропадського).
Варто зауважити, що А. фон Мумм вважав, що
до 1917 р. Україна 300 років була окупована Росією.
Головним же його завданням у співпраці з урядом УНР
та Центральною Радою було забезпечення хлібного
та продуктово–сировинного експорту з України до
Центральних держав, у зв’язку з чим новопризначений
посол й подав райхсканцлеру Німеччини Г. фон Ґертлінгу
план щодо забезпечення безперешкодної заготівлі
українського збіжжя тощо.
Під час зустрічей з міністром земельних справ і
харчування УНР М. Ковалевським та головою Ради
народних міністрів УНР В. Голубовичем А. фон Мумм
прагнув вплинути на есерівський уряд УНР і Центральну
Раду щодо відновлення приватної власності на землю,
необхідності зміни соціально–економічної та фінансової
політики. 2 квітня він, зокрема, надіслав листа
голові уряду УНР В. Голубовичу із висловлюванням
невдоволення невиконанням Україною торговельних
зобов’язань за Берестейським договором.
13 квітня німецький посол зустрівся з провідниками
УНР (в тому числі з М. Грушевським), які запросили
цю розмову з метою розв’язати кризу, що виникла в
зв’язку із відомими наказами головнокомандувача
німецькою групою армій «Київ» в Україні Г. Айхгорна.
Після двогодинної розмови він дійшов остаточного
висновку, що подальша співпраця з керівництвом
УНР є неможливою. А вже 18 квітня начальник штабу
німецьких військ в Україні генерал В. Ґренер і посол
А. Мумм твердо вирішили повалити Центральну Раду,
було навіть призначено дату – 28 квітня. До цього часу
мало б бути обов’язково укладено торговельний договір
з УНР, а вже потім застосовано «жорсткі заходи». Тож
саме А. фон Мумм очолив у Києві німецьку делегацію
на переговорах спільної тристоронньої українсько–
німецько–австро–угорської комісії з вироблення умов
взаємного товарообміну між УНР і Центральними
державами. У підсумку між сторонами було укладено
сумарний Економічний договір з товарообміну від
23 квітня, який мав чинність до 31 липня 1918 р.
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Того ж дня (23 квітня)
у
Києві
розпочалася
нарада вищих військових і
дипломатичних представників Німеччини та Австро–
Угорщини, яка тривала
до 24 квітня 1918 р., на
якій гостро критикувалася
внутрішня
соціально–
економічна політика уряду
УНР та соціалістичний курс
провідництва республікою
Центральною Радою, вироблено ультимативні вимоги до української влади,
що являли собою неприховане втручання у внутрішні
справи УНР (їх офіційно–публічними речниками
виступили А. Мумм, Г. Айхгорн та В. Ґренер).
Дипломати (посол Німеччини А. Мумм та посол
Австро–Угорщини Й. Форгач) виступили за збереження
української державності як такої, але за зміну способу
правління. У результаті, як свідчив сам А. Мумм, було
досягнуто «згоди про цілі, але не методи». Тоді ж,
фактично, було остаточно визначено курс офіційних
Берліна та Відня щодо повалення Центральної
Ради. 24 квітня учасники наради ухвалили рішення:
«1. Співробітництво з [Центральною] Радою більше
неможливе. 2. Не слід намагатися створювати в Україні
«генерал–губернаторство». 3. У прийнятний термін слід
створити український уряд, але такий уряд, який буде
підпорядковуватися наказам німецького та австрійського
командування. Йому доведеться гарантувати власне
невтручання у необхідні воєнні та економічні
заходи центральних держав». Тоді ж були вироблені
ультимативні умови, що були висунуті українській владі
у спеціальній дипломатичній ноті.
Відтак, разом із начальником штабу німецьких військ
в Україні генералом В. Ґренером А. фон Мумм став
одним із організаторів повалення УНР та співавтором і
натхненником консервативно–буржуазного перевороту
у Києві 29 квітня 1918 р., внаслідок якого до влади
прийшов гетьман П. Скоропадський.
Опісля гетьманського перевороту, вже 2 травня
німецький посол повідомив П. Скоропадського, про
визнання Берліном де–факто його уряду, а 2 червня
1918 р. Німеччина де–юре визнала Українську Державу1.
Вручаючи в урочистій обстановці гетьманові посольські
грамоти о 16.00 дня у неділю 2 червня 1918 р. посланець
Німеччини барон А. фон Мумм та Австро–Угорщини
граф Й. Форгач за дорученням своїх урядів підтвердили
визнання нового державного ладу в Україні й офіційно
висловили бажання вступити з українським урядом у
дипломатичні та ділові зносини. При цьому А. фон Мумм
німецькою мовою заявив: «Мій австро–угорський
колега і я маємо честь передати вашій ексцеленції
дві власноручних грамоти, в котрих висловлюється
признання правительства вашої ексцеленції». Навзаєм
П. Скоропадський відповів також німецькою: «Від
свого імени і імени українського уряду дякую за
признання нашого нового державного ладу. Як і досі я
надалі вестиму українську державу в тісному єднанні з
центральними державами». При передачі вірчих грамот з
Берестейський мировий
ратифіковано 24 липня 1918 р.

1

договір

Німеччиною

було

47

Випуск 127

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

українського боку присутніми також були: управляючий
Міністерством закордонних справ Д. Дорошенко, його
товариш (заступник) О. Палтов, начальник власного
Штабу гетьмана В. Дашкевич–Горбацький, члени уряду
та гетьманського почету. Після церемонії присутніх
сфотографували і запросили на урочисте чаювання.
За Гетьманату А. фон Мумм опікувався
налагодженням економічної співпраці між Києвом
і Берліном, насамперед організацією поставок
продовольства до Німеччини, а також запровадженням
в Українській Державі власної стабільної фінансово–
економічної системи та міцної грошової одиниці. Він
був на чолі німецької делегації та підписав від її імені
українсько–німецько–австро–угорські Фінансову угоду
від 15 травня, Економічний договір та Фінансову угоду
від 10 вересня 1918 р., що мала бути дійсна до 30 червня
1919 р. У своєму донесенні до МЗС Німеччини
щодо, наприклад, фінансової угоди від 15 травня він
доповідав у Берлін: «Під час переговорів у справах
валюти й державного емісійного банку ми виходили з
усвідомлення того факту, що засаднича політична ідея
виплекати Україну як максимально незалежну від Росії
державу має позначитися також на валютній царині,
оскільки валюта належить до найважливіших факторів,
які визначають ступінь залежності чи незалежності
країни. Якщо, попри національні інтереси України, на
її території залишиться в обігу російський рубль, то
незалежність України від Росії буде піддано сумніву.
Запровадження власної, незалежної від російського
рубля, валюти забезпечуватиме тривалість відділення
України від Росії».
У політичному ж спектрі дипломатичні взаємини
між Українською Державою та Німеччиною не
були безпроблемними. Так, вже 10 травня гетьман
П. Скоропадський відправив ноту німецькому послу,
в якій, зокрема, говорилося: «Україна без Криму
стати сильною державою не змогла б, і особливо це
стосується економічної сторони... У той же час виникли
б загострені відносини з тією державою, якому був би
переданий Крим», що видавалося певною погрозою
в бік Німеччини, яка окупувала Крим і заволоділа
Чорноморським флотом. 11 липня українське МЗС
вручило німецькому послу чергову офіційну ноту
про необхідність приєднання Криму до Української
Держави, а також прохання до німецької сторони не
заважати у цій справі. У вересні 1918 р. німецький
посол в Україні разом із кайзером Вільгельмом ІІ вітав
гетьмана П. Скоропадського у Берліні під час його
офіційного візиту до Німеччини. Він також був почесним
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головою Німецько–українського товариства (Deutsche–
Ukrainische Geselschaft), заснованого 1918 р. в Берліні
(Німеччина).
При цьому слід згадати й про те, що А. фон Мумм був
противником набуття Українською Державою військово–
морської міці й заважав
гетьманським спецслужбам
жорстко протидіяти ліво–
соціалістичному
підпіллю
та більшовицькій дипломатично–розвідувальній
аґентурі та шпигунсько–
підривній діяльності мирової
делегації
РСФРР
тощо.
Так, наприклад, начальник
власного Штабу гетьмана
Б. Стеллецький згадував,
що «поза сумнівом, що
уся ця Радянська делегація
була одна лише комедія, але
більшовики нею користувалися заради агітаційних та
інформаційних цілей... Були хвилини, коли остаточно
приймалися рішення перервати усі зносини з цією
делегацією й запропонувати їй виїхати, але у ту рішучу
хвилину дипломатичного розриву виступала гладка
фігура Мумма і він наполегливо рекомендував не робити
цього ризикованого кроку, який може призвести до
відкриття військових дій між Україною та Радянською
Росією, до якої Україна не була підготовлена, а німецькі
війська на Україні знаходяться зовсім не для того, аби
вести війну з Росією через самостійність України. Мумм
нагадував, що в Москві знаходиться німецький посол,
відповідно Німеччина вважає Радянську Росію в числі
своїх друзів, а не ворогів».
Із зміною військово–політичного становища в
Європі, поразки Центральних держав у світовій війні та
революції в Берліні змінився й голова дипломатичного
представництва Німеччини у Києві. У листопаді
1918 р. посол А. фон Мумм пішов у відставку. Він
повернувся до Німеччини, спочатку до замку Ейрічшоф
(Schloss Eyrichshof) у Франконії. 9 грудня 1918 р. у
Дрездені відставний посол, постійний член таємної
ради, доктор права А. фон Мумм одружився на доньці
шотландського купця Жанні Ватт (Jeannie Watt), що була
народженою 4 січня 1866 р. у Глазго. 10 травня 1920 р.
Альфонс і Жанні Мумми переїжджають до Кастелло
Сан–Джорджо в Портофіно (Італія). Європейська
повоєнна криза та катастрофічне фінансово–економічне
становище Ваймарської республіки, ускладнене до того
ж грабіжницькими репараційними вимогами Антанти до
переможеної Німеччини, зачепили й статки і рівень життя
сім’ї колишнього дипломата. Як наслідок, 1 квітня 1922 р.
А. фон Мумм змушений був звернутися до німецького
Міністерства закордонних справ із проханням виділити
для його дружини жіночої добавки на харчування у сумі
в 2 тис. 500 марок щорічно. За два роки, 10 липня 1924 р.,
німецький дипломат барон Альфонс–Філіп Мумм фон
Шварценштайн помер в італійському місті Портофіно.
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Якість навчальної діяльності учнів шкіл УРСР
у другій половині 1950–х років
Стаття написана на основі вивчення нормативно–правового забезпечення
проблеми, спираючись на урядовий часопис «Збірник наказів та інструкцій
Міністерства освіти УРСР» за другу половину 1950–х років. Метою
статті є аналіз якості навчання учнів загальноосвітніх шкіл Української
РСР в зазначений період. Передумовами цього стали навчально–методичне
і матеріальне забезпечення освітніх установ. Підготовка педагогів, їх
навантаження та учнів також були важливими. У кінці навчального року учні
складали іспити з різних предметів. Їх перелік міг змінюватись в залежності
від навчальних планів та програм. Оцінки дітей не завжди відповідали якості
знань. Траплялись випадки неправильного оцінювання учнів. Недивно, що вони,
вступаючи до вищих навчальних закладів, мали невисокі показники в навчанні.
Ключові слова: УРСР, освіта, учні, вчителі, навчання, іспити, діяльність,
школа, вищий навчальний заклад, викладання.
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Навчальна діяльність учнів складається із урочної
та позаурочної діяльності. Тут діти отримують
знання, розвивають власні здібності, формуються і
розвиваються як особистості. Результатом навчальної
діяльності є складання іспитів, які демонструють якість
засвоєних знань, умінь та навичок. Як це відбувалося у
другій половині 1950–х років розглянемо нижче. Увага
до цього періоду обумовлюється трансформаціями,
які відбувались. Цей матеріал можна використовувати
в процесі вивчення вітчизняної історії та розвитку
освіти; практичне – в діяльності сучасних шкіл.
Питання вивчали дослідники з різних позицій. Перші
– розглядали проблему розвитку освіти в зазначений
період [1; 2, c. 79–86; 3]. Другі – власне навчальний
процес та його складові [4, c. 48–54]. Вони акцентували
і на підготовці педагогічних кадрів, що здійснювали
педагогічні інститути після ліквідації учительських. У
них навчались як за стаціонарною (денною) формою, так
і за заочною, причому за останньою – більше. Відбулися
зміни і в процесі підготовки майбутніх учителів.
Автори писали про технологічний підхід в українській
педагогічній науці та освіті в зазначений період [5, c.
31–34]. Третя група досліджень присвячена висвітленню
соціальним аспектам [6; 7; 8].
Проте деякі аспекти залишились поза увагою
дослідників, тому звернемо свою увагу на вивчення
питання іспитів учнів шкіл УРСР зазначеного періоду.
Задля цього необхідно вивчити історіографію та
джерельну базу дослідження; нормативно–правове
забезпечення проблеми; реальну картину складання
іспитів; причини цього та окреслення подальшої
перспективи дослідження. Джерелами до написання
стали «Збірник наказів та інструкцій Міністерства
освіти УРСР» зазначеного періоду, які дозволили
вивчити питання нормативного забезпечення проблеми,
проаналізувати причинно–наслідкові зв’язки навчальної
діяльності та якості освітньої підготовки учнів –
майбутніх студентів вищих навчальних закладів (далі –
в.н.з.).
Комуністична партія СРСР та Комуністична
партія УРСР ставили перед радянською школою певні
завдання. Виконавцями цього були безпосередньо
ті, котрі перебували там – працювали та навчались.
«Соціалістична держава дає нам все необхідне для
успішного здійснення загальної середньої освіти. Рік
у рік поліпшуються умови роботи шкіл. Учителі і всі
працівники народної освіти відповідають за піклування
Комуністичної партії і Радянського уряду про школу
новими зусиллями в боротьбі за її певне зростання…
Комуністична партія… в усій своїй історичній діяльності
по будівництву комунізму керується великими ідеями
марксизму–ленінізму і спирається на невичерпну
активність та ініціативу найширших мас трудящих» [9,
c. 3–10].
Навчальна діяльність учнів залишалася головною у
школі. Її наслідками стало складання іспитів на атестат
зрілості. Наказ заступника Міністра освіти УРСР
П. Миргородського «Про перевідні і випускні екзамени
та екзамени на атестат зрілості в школах УРСР в 1956 р.»
№160 від 10 квітня 1956 р. зобов’язав завідувачів
обласними, міськими і районними відділами народної
освіти, директорів і завідувачів школами під час
підготовки й проведення екзаменів у школах керуватись
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«Положенням та Інструкцією про перевідні і випускні
екзамени в початковій, семирічній і середніх школах
та екзамени на атестат зрілості» (видання 1955 р.).
Навчальні заняття у 1 – 9 класах зобов’язали закінчити
25 травня, у 10 – 22 травня. Перевідні та випускні
екзамени мали починати 28 травня. Екзамени в школах з
українською, молдавською, угорською мовами навчання
необхідно було завершити у такі терміни: у 4 класах – 2
червня, у 5 – 4 червня, у 6 – 6 червня, у 7 – 12 червня,
у 8 – 8 червня, у 9 – 14 червня, в 10 класах – 25 червня
відповідно. У школах з російською мовою: у 4 класах –
31 травня, у 5 – 1 червня, у 6 – 4 червня, у 7 – 7 червня,
у 8 – 5 червня, у 9 – 11 червня, в 10 класах – 20 червня
відповідно.
Письмові іспити в загальноосвітніх школах необхідно
було провести у такі дні: у 4 класах – з рідної мови – 28
травня, з арифметики – 31 травня, з російської мови в
школах з неросійською мовою навчання – 2 червня; у 5
– з рідної мови – 1 червня, з російської мови в школах
з неросійською мовою навчання – 4 червня; у 6 – з
арифметики – 28 травня, з рідної мови – 31 травня, з
російської мови в школах з неросійською мовою навчання
– 6 червня; у 7 – з рідної мови – 28 травня, алгебри – 4
червня, з російської мови в школах з неросійською
мовою навчання – 9 червня; у 8 – з рідної літератури –
29 травня, з алгебри – 1 червня, з російської літератури
в школах з неросійською мовою навчання – 9 червня; у
9 – з рідної літератури – 7 червня, з алгебри – 31 травня,
з російської літератури в школах з неросійською мовою
навчання – 11 червня; у 10 класах – з рідної літератури
– 28 травня, з геометрії з тригонометрією – 4 червня, з
російської літератури в школах з неросійською мовою
навчання – 14 червня. У школах робітничої молоді та
заочних середніх школах перевідні і випускні екзамени і
екзамени на атестат зрілості проводили в ті ж терміни, які
визначені для загальноосвітніх шкіл. Екзамени на атестат
зрілості з історії СРСР в 1956 р. у десятому класі не
проводили. У середніх школах з виробничим навчанням
перевідні екзамени у 8 – 9 класах проводили на загальних
підставах. У школах з молдавською мовою навчання
екзамени проводили за білетами і текстами Міністерства
освіти Молдавської РСР. Завідувачі Чернівецьким,
Одеським, Кіровоградським, Закарпатським облВНО
мали подати заявки до Міністерства освіти Молдавської
РСР на потрібну кількість екзаменаційної документації
та забезпечити нею школи з молдавською мовою [10, c.
18–19].
Управління шкіл проводило перевірку цього. Так, воно
здійснило перевірку письмових робіт учнів середньої
школи №112 м. Києва, прийшовши до висновку про
допущення екзаменаційною комісією масового списування
робіт: із 67 робіт з математики виявили списування у
25; 8 учнів розв’язували задачу за іншою умовою, ніж
запропоновано, частина учнів виконала роботи лише на
чернетках. Більшість учнів виявила невміння розв’язувати
задачі, давати необхідні обґрунтування, робити правильні
логічні висновки, допускала грубі помилки в термінології.
Багато учнів не навчились користуватись таблицями
логарифмів, округлювати числа. Рисунок до умов задачі
побудували неправильно і неохайно. «Учні не приучені
чітко закінчувати роботу, писати відповідь на запитання,
поставлене в умові задачі, пов’язувати загальну відповідь
із значеннями параметрів, даними для обчислення.
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Екзаменаційна комісія не відмітила багатьох помилок
та недоліків у роботах учнів, допустила лібералізм та
окозамилювання. Вона оцінила на «5» – 3 роботи, «4» – 8,
«3» – 55, «2» – 1 роботу, за діючими нормами слід оцінити
так: балом «4» – 6, «3» – 18 і «2» – 43 роботи відповідно.
Можна зазначити про трафаретність відповідей, які
висували до учнів, позбавлення їх можливості варіювати і
висловлювати власну думку.
«У творах з української літератури на атестат
зрілості значна частина учнів виявила нечітке розуміння
обраних ними тем, відсутність належних знань текстів
літературних творів, невміння висловити думку своїми
словами. Більшість учнів написала роботи книжною
мовою, дублюючи часто цілі абзаци з підручника.
Екзаменаційна комісія виявила несумлінність у
перевірці робіт і грубо порушила існуючі «норми оцінок
успішності учнів». В усіх роботах є велика кількість
орфографічних, пунктуаційних і стилістичних помилок,
не відмічених комісією. Рецензії на роботи – примітивні,
невиразні. Вони не обґрунтовують поставлених оцінок.
У рецензіях є граматичні та стилістичні помилки…
Робота учня Яцевського Валентина оцінена балом «4»
замість «2». Учень майже все списав з підручника і не
зумів зв’язати окремих частин роботи. Завищення оцінок
виявлені і з української, російської мов і літератур у
6 і 9 класах. Причинами цього називались недоліки
в навчально–виховній роботі школи, відсутність
належного керівництва і контролю за ходом екзаменів
з боку директора школи… та завідуючої Московським
райВНО м. Києва…» [11, c. 14–15].
Наслідками такого явища стало прийняття
Міністром освіти УРСР І. Білодідом наказу «Про
наслідки вступних екзаменів до вищих учбових
закладів у 1957 році» №63 від 19 травня 1958 р., який
продемонстрував якість підготовки абітурієнтів –
колишніх випускників шкіл. Так, частина медалістів
і випускників з високими оцінками не виявили
належних знань і підготовки до навчання у вищій школі.
Наприклад, випускник Чумаківської середньої школи,
Томаківського району Дніпропетровської області,
В. Н. Карпенко був нагороджений у 1957 р. золотою
медаллю і вступив без іспитів до Дніпропетровського
хіміко–технологічного інституту. Під час навчання він
виявив себе непідготовленим, не склав трьох іспитів
і був відчислений з інституту. У Дніпропетровському
державному університеті з 235 вступників, нагороджених
медалями, 150 особам відмовили у прийомі через
непідготовленість; у Запорізькому педагогічному інституті з цієї ж причини не прийняли 36% медалістів, у
Харківському сільськогосподарському – 40 відповідно.
За наслідками співбесід та конкурсних іспитів до в.н.з.
УРСР прийняли 61,1% медалістів з числа тих, хто подав
заяви. З нагороджених медалями випускників середніх
шкіл Дніпропетровської області на вступних іспитах
до в.н.з отримали незадовільні оцінки 127 осіб, із них –
Полтавської області – 47, Харківської – 37, Запорізької
– 34 особи відповідно.
На вступних іспитах з математики виявили формальні знання, невміння пов’язати теоретичний і практичний
матеріал, недостатню обізнаність із періодичними
дробами і відсотками, тригонометричними рівняннями.
Щодо філологічних предметів, то «…мовлення вступників наповнено штампами, письмове – великою кількістю
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помилок, невеликим словниковим запасом. Наприклад,
випускниця школи №67 м. Львова С. Г. Мельникова
зробила в диктанті 67 помилок, випускниця середньої
школи м. Здолбунова Л. І. Іванушкіна – 22 помилки.
На вступних іспитах з історії колишні учні не змогли
проаналізувати історичні події та факти, дати їм
правильну історичну та політичну оцінку, виявили
примітивне розуміння і недостатні знання з основних
питань історії СРСР та УРСР. На вступних іспитах із
фізики – не змогли пояснити окремі фізичні явища,
розв’язати задачі, не обізнані із новітніми досягненнями
цієї науки...». У цьому звинувачували і відділи освіти, які
«по–примиренськи ставляться до незадовільної роботи
частини учителів, недостатньо глибоко контролюють
якість знань учнів, поверхово розглядають матеріали про
нагородження випускників» [12, c. 5–7].
Успішність учнів залишалася низькою. Багато учнів
не встигали із російської та рідної мов. У школах не
виконувався орфографічний режим, оскільки зошити
учнів були брудні, розміщення записів – хаотичне,
поля – відсутні. Частина учителів несвоєчасно
перевіряли зошити. Помилки виправляли наспіх,
неохайно. На більшості відвіданих уроків з літератури,
історії, географії, природознавства, хімії навчальний
матеріал недостатньо використовувався у виховних
цілях. Не велось належної боротьби за виконання
єдиних педагогічних вимог. Протягом останніх років
не вживалися заходи щодо поліпшення їх роботи.
Тому акцентувалося на увазі завідувачів облВНО цих
областей до роботи закладів освіти, зміцненні керівних
і педагогічних кадрів шкіл та контролі. Директорів шкіл
зобов’язали «…забезпечити безумовне охоплення усіх
дітей восьмирічним навчанням». З цією метою у серпні
місяці – уточнити в усіх населених пунктах списки дітей
віком 7 – 16 років; домогтися від колгоспів, радгоспів
і підприємств виділення постійного транспорту для
регулярного підвозу дітей, які проживали на відстані
більше трьох кілометрів до школи; звернути увагу
на піднесення ефективності уроків, їх максимальне
унаочнення, зв’язок навчального матеріалу з практикою
життя, застосування різних форм роботи з дітьми,
позакласну і позашкільну діяльність з учнями. Необхідно
було вирішити питання про виробничу практику учнів і
працевлаштування випускників шкіл [13, c. 13–16].
Наказ
заступника
Міністра
освіти
УРСР
П. Миргородського «Про стан навчально–виховної
роботи в школах УРСР з угорською, польською та
молдавською мовами навчання» №77 від 19 червня
1959 р зазначав, що серйозні недоліки мали місце у
справі комплектування шкіл педагогічними кадрами. З
2669 учителів шкіл з угорською і молдавською мовами
навчання близько 50% мали середню педагогічну освіту,
30% – незакінчену вищу освіту і лише 15% – вищу
освіту. 173 вчителі, або 6% від загальної кількості не
мали педагогічної освіти. Зокрема, Львівський облВНО
не дбав про перепідготовку учителів шкіл з польською
мовою навчання. «Немає системи в перевірці роботи
учителів. Директори і завучі шкіл відвідували уроки
епізодично, поверхово аналізували їх. Інспекторські
перевірки були малоефективні, інспектори не вимогливі
до педагогів, недостатньо якісно перевіряли їх роботу».
З метою поліпшення складу педагогічних кадрів шкіл з
молдавською мовою навчання зобов’язали управління
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кадрів вирішити питання в Міністерстві вищої освіти
УРСР про направлення на роботу до Чернівецької області
випускників 1959 р. романо–германського факультету
Чернівецького державного університету [13, c. 13–16].
Отже, викладання та навчання безпосередньо
впливали на успішність учнів, які вони демонстрували
не лише в школі під час контрольних, самостійних,
лабораторних та практичних робіт, складання іспитів,
а й у вищих навчальних закладів. Тут дійсно можна
було продемонструвати якість знань. Часто траплялися
випадки невідповідності шкільних оцінок з вузівськими.
Радянські органи звинувачували у цьому, навіть не учнів,
а педагогів, які начебто не могли приділити належної
уваги дітям, формально підходили до оцінювання, мали
невисокий методичний і ідеолого–політичний рівень,
залишалися апатичними. Можливо, учителі, бачили
формальну діяльність саме уряду, і вважали власні дії
непотрібними. Перспективою нашого дослідження може
бути вивчення питання якості навчальної діяльності
учнів шкіл УРСР наступних періодів вітчизняної історії.
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Quality of educational activity of students of schools
of the Ukrainian SSR in the second half of the 1950s
The article is written on the basis of the study of the normative and legal
provision of the problem, based on the government magazine «Collection of orders
and instructions of the Ministry of Education of the USSR» for the second half of the
1950s. The purpose of the article is to analyze the quality of teaching of students of
secondary schools of the Ukrainian SSR during the specified period. Prerequisites
for this were the educational, methodological and material provision of educational
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institutions. The training of teachers, their load and students was also important.
At the end of the school year, students passed exams on various subjects. Their
list could vary depending on curricula and programs. Children’s ratings do not
always match the quality of knowledge. There were cases of misconceptions in
the assessment of students. It is not surprising that they, having entered higher
educational institutions, had low educational indicators.
Keywords: Ukrainian SSR, education, pupils, teachers, studies, exams,
activity, school, universities, teaching.
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Зміна концепції нейтральності закордонної
політики України останньої доби визвольних
змагань (1918–1920 рр.)
Розглядаються проблеми пов’язані зі зміною концепції нейтральності
закордонної політики України доби Директорії УНР 1918–1920 рр.
Метою даної статті є вивчення діяльності українських дипломатів
на світовому форумі у французькій столиці, де голови урядів країн Антанти
ділили між собою колонії Центральних держав та готували підстави для
утвердження нової системи міжнародних відносин, що увійшла в історію під
назвою Версальсько–Вашингтонська.
Марні переговори української дипломатичної місії у Москві, безперервний
наступ Червоної армії та оволодіння нею Києвом спонукали Директорію
УНР з двох лих обирати найменше і шукати контактів з Антантою для
відсічі наступові радянсько–російських військ. Український політичний
провід вважав, що без допомоги Антанти Україна не втримається проти
переважаючих сил противника.
Метою дослідження є з’ясування причин присутності на Паризькій
мирній конференції байдужого відношення представників керівних органів
Антанти до української делегації та серйозні прорахунки у роботі самих
українських дипломатів, що у витоку призвело до невизнання Директорії УНР
країнами Заходу.
Методами використаними при написанні роботи стали: метод аналізу
та синтезу фактів та джерел, структурно–системний метод, порівняльно–
історичний та проблемно–хронологічний методи.
Ключові слова: світовий форум, зовнішня політика, стратегічний курс,
керівні органи країн Антанти, державні діячі.

Після марних сподівань щодо примирення з
Радянською Росією, ганебними для України наслідками
переговорів українських дипломатів з представниками
Раднаркому Росії у Москві, що завершилися окупацією
Києва Червоною армією у лютому 1919 року голова
Директорії УНР В. Винниченко подав у відставку. Його
концепція нейтральності України у зовнішній політиці
виявилася нежиттєздатною. У розпачі він записав у
своєму щоденнику: «Справді, з одного боку Антанта,
з другого німці, з третього гетьманці, з четвертого
більшовики» [2, с. 143].
Оновлений український політичний провід з
Семеном Петлюрою на чолі вважав, що без допомоги
Антанти Україна не втримається проти переважаючих
сил Радянської Росії. З такої нагоди один з голів Ради
Народних Міністрів доби Директорії УНР І. Мазепа
писав: «Підеш за Антантою – згубиш і решту довір’я
народних мас та армії та станеш жертвою імперіалізму
держав Антанти та російських «білих армій», підеш за
російськими більшовиками – втратиш найсвідомішу
частину війська, а проте все одно опинишся під владою
московських комісарів» [8, с. 84].
Другим важливим фактором зміни зовнішньополітичного курсу Директорії УНР був VІ з’їзд
УСДРЇЇ. Офіційно партійний форум засудив наміри
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Антанти окупувати: Україну. Але група делегатів з
Катеринослава, де проходила лінія фронту з Червоною
армією, у приватній розмові з В. Винниченком зміцнили
в ньому опір проти впливів з боку боротьбистів щодо
впровадження в Україні диктатури пролетаріату й союзу
з Радянською Росією.
Але на перешкоді порозуміння Директорії з Антантою стояла тверда позиція французького уряду. Це,
по–перше, негативне сприйняття офіційним Парижем
укладання Україною угоди з центральними державами
на переговорах у Бресті, по–друге, це намагання
французького прем’єра Ж. Клемансо створити умови
відродження Великої Польщі за рахунок включення до
її складу значної частини етнічних українських земель.
Таке новоутворення розглядалося як складова
частина антибільшовицької Малої Антанти або ж
санітарного кордону навколо РСФРР. А французький
міністр закордонних справ С. Пішон, перебуваючи під
певним впливом російських імперських кіл [3, с. 1],
висловлювався за відбудову «єдиної та неподільної»
Росії, до якої мала також увійти Україна [14, арк. 41].
Така позиція французького уряду перекреслювала
сподівання Директорії бути визнаною Антантою.
«Здавалося, – писав прем’єр–міністр УНР доби Директорії Б. Мартос голові французького уряду – що весь
культурний світ, а особливо держави Антанти, які
переможно закінчили всесвітню війну, підтримають
морально й матеріально Директорію УНР. Але, на
превеликий жаль і на диво демократії всього світу,
Антанта затягує справу визнання суверенних прав
українського народу і тим чинить йому великі
перешкоди» [3, с. 2].
Саме тому Директорія покладала надію на Паризьку
мирну конференцію, де перед країнами переможницями
постало завдання закріпити результати війни в мирних
домовленостях з державами, що зазнали поразки.
Щоб виступити на світовому форумі рівноправним
партнером, Директорія мала домогтися визнання
України як незалежної суверенної держави та суб’єкту
міжнародного права.
«Український народ, – зазначалося в проекті Універсалу Трудового Конгресу, – хоче вільним увійти в сім’ю
народів світу і стати з ним на одному рівні, а тому заявляє
своє право на місце на Паризькій мирній конференції»
[11, с. 2].
Одначе, придбати статус рівноправного партнера на
конференції для Директорії була цілком проблематично.
Справа в тому, що згідно з постановою голів урядів країн
Антанти до участі в світовому форумі запрошувалися
тільки ті держави, які були на боці союзників або
приєдналися до них наприкінці першої світової війни.
Україна ж від 1918 року, тобто від Брестського миру, була
в цій війні нейтральною, тому не могла бути активним
суб’єктом Паризької конференції.
За персональним складом українська делегація для
роботи на світовому форумі в Парижі була найчисленніша
й найдобірніша. Вона одночасно представляла
Україну перед урядом Франції. На підставі окремого
розпорядження від 30 березня 1919 року, прийнятого у
Станіславі на спільному засіданні Директорії УНР та
Держсекретаріату ЗОУНР, було ухвалено інструкцію, у
пункті четвертому якої підкреслювалося, що «українська
дипломатична місія для участі в Паризькій конференції
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є спільною для обох частин України... та заступає на
конференції цілість української справи» [14, арк. 7].
Подвійність дипломатичного представництва, яка
шкодила інтересам обох республік, допускалася лише у
тих випадках, коли того «вимагають спеціальні інтереси
тієї чи іншої частини» [14, арк. 7]. Тому у кожній
українській дипломатичній місії виділялося місце
представникові ЗОУНР [7, с. 32].
Згідно з цією постановою головою делегації
на конференції було призначено від Директорії
Г. Сидоренка, від Держсекретаріату ЗОУНР заступником
голови В. Панейка. О. Шульгін, М. Салтан, доктори
А. Галіп, А. Ганкевич і. В. Лацький призначалися на
посади дипломатів. П. Дідушок став секретарем місії,
М. Левицький, О. Севрюк, Д. Ісаєвич і доктор С. Зархі
радниками її політичної секції [3, с. 3]. До Парижу прибули
також заступник держсекретаря закордонних справ
Західної України М. Лозинський та державний секретар
військових справ ЗОУНР Д. Вітовський [1, с. 109].
Першочерговою проблемою делегації УНР на
Паризькій конференції було визнання за Україною
статусу суверенної незалежної держави та суб’єкту
міжнародного права. Проблема ж Східної України
вирішувалася на конференції через призму так званого
«російського питання», яке посідало одне з центральних
місць на світовому форумі.
Розв’язання всіх проблем післявоєнного врегулювання значною мірою залежало від наслідків
громадянської війни в Росії. Все це поставило «російське
питання» в центр підготовки дипломатії Антанти до
мирної конференції [12, с. 49].
Оскільки делегація від Директорії УНР не була
допущена до участі в конференції, українські дипломати
обрали тактику надсилання нот до секретаріату
Найвищої Ради з тим, щоб привернути увагу до проблем
УНР в оборонній війні проти наступу військ Радянської
Росії. Беручи до уваги страх Найвищої Ради перед
перенесенням революційних подій у Центральну та
Західну Європу, автори українських нот пояснювали,
що Директорія УНР перешкоджає розповсюдженню ідей
більшовизму, а через те визнання її Антантою «являється
актом неминучим» [13, с. 13–14].
В нотах зосереджувалася увага щодо збройного
нападу на УНР її сусідів – Польщі та Румунії. Проте
цілком примовчувалося про продовження наступу
польських військ на Підлящщя, Полісся і Волинь та про
те, що Підлящщя і Холмщина вже повністю окуповані
польським військом. З такої нагоди українська делегація
звернулася з проханням до Найвищої Ради, щоб Польща
та Румунія не порушували «встановлених Мирною
конференцією принципів і не посилали війська проти
України» [13, с. 13–14].
Характерною рисою дипломатії УНР було звернення
до керівних органів Паризької конференції як до
світового суду, який повинен покласти край агресивним
діям сусідніх Україні держав. Зокрема, в ноті щодо
румунської окупації Буковини повідомлялося: «Ми з
певністю сподіваємося, що Мирній конференції, яка
в своїх визначених представниках антантських урядів
творить справедливий трибунал, знайдеться час для
розгляду нашого застереження...» [13, с. 22].
Ігнорування ж Найвищою Радою письмових
звернень української делегації спонукало її до зміни
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тактики в цій справі. На зміну нотам, де керівні органи
конференції визначались як світовий суд, пішли
меморандуми з протестами. Так, 18 березня 1919 року до
Секретаріату Найвищої Ради був надісланий письмовий
протест проти загарбання Буковини Румунією та проти
«недемократичного режиму окупації» [13, с. 22].
Аналогічна нота з протестом була відправлена
українськими дипломатами до керівних органів
конференції щодо одного з статей Сен–Жерменського
договору з Австрією про передачу Буковини Румунії.
Надходили до Секретаріату Найвищої Ради й ноти
української делегації з вимогою звільнення членів
дипломатичної місії УНР у Будапешті, «заарештованих
з причин їх приязного стосунку до альянсів» [14, арк.
165].
Справа в тому, що в середині березня 1919 року
Г. Сидоренко отримав від Директорії повідомлення, що
за наказом радянського уряду Угорщини була зроблена
ревізія в посольстві УНР [13, с. 32].
Цілком не зрозуміло, яким саме способом Найвища
Рада могла б заступитися за дипломатів УНР у
Радянській Угорщині, але, треба думати, інцидент у
Будапешті був використаний для чергового приваблення
уваги антантських лідерів до української справи.
Відступ антантського десанту з півдня України
спонукав делегацію Директорії звернутися до Найвищої
Ради з нотою, де основною думкою було те, що поразка в
Одесі є наслідком помилок французького командування.
Замість того, щоби підтримувати Директорію УНР як
«єдиний елемент порядку, французький штаб в Одесі
допомагав ворогам України і безпосередньо зміцнював
більшовизм» [14, арк. 167].
До часу написання цієї ноти членам української
делегації, певно, було відомо, що французький
уряд займав найбільш непримиренну позицію щодо
більшовизму. На відміну від В. Вільсона та Д. Ллойд–
Джорджа, що відстоювали на конференції прикриту
форму інтервенції проти Радянської Росії, Ж. Клемансо та
президент Франції Пуанкаре виступали за продовження
військової інтервенції з участю в ній, головним чином,
армій союзних держав.
Але замість того, щоб порозумітися з французьким
урядом щодо спільності українсько–французьких
інтересів у боротьбі з більшовицькою загрозою,
українська делегація надсилає ноту до Найвищої Ради,
яка за своєю формою нагадувала більше скаргу на уряд
Франції. Такий крок української дипломатії погіршив і
так не дуже добрі стосунки України та Франції.
Все ж попри недоліки, українська нота намагалася
переконати Антанту у необхідності вступити з
Директорією в спільну боротьбу проти радянської
загрози. Адже в цей час під натиском Червоної армії
війська УНР стали вздовж правого берега річки Дністра
до Заславля [14, арк. 167].
Стан справ на українських фронтах на межі квітня–
травня 1919 року був катастрофічний і Директорія
з надією очікувала вирішення справи на Паризькій
конференції, маючи надію отримати військову допомогу
від держав Антанти.
З приїздом на Паризьку конференцію А. Марголіна з
Одеси смуга надсилання нот до секретаріату Найвищої
Ради змінилася систематичними пошуками зв’язку з
представниками французького уряду. А. Марголін та
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О. Шульгін наносили візити до МЗС Франції з надією
здобути порозуміння щодо української справи [4, с. 28].
Заходи українських дипломатів вилилися у
звернення 6 травня 1919 року з окремим меморандумом
до секції російських справ при французькому МЗС. Крім
пропозиції щодо українсько–французької співпраці, у
меморандумі було прохання щодо висилки французьким
урядом військової місії до Директорії, яка тоді перебувала
в Галичині [9, с. 143]. Представники української місії
мали надію, що після відступу французів з Одеси ними
буде обраний для боротьби з більшовизмом новий
плацдарм з території Західної України [13, с. 220].
У відповіді російської секції французького МЗС на
український меморандум повідомлялося про рішення
вислати місію від французького уряду до Галичини,
але при умові, що «Україна і Польща припинять ворожі
дії між собою та об’єднають зусилля для боротьби з
спільним ворогом – більшовизмом» [9, с. 144].
Адміністрація російської секції французького
МЗС була непоінформована в планах свого уряду
щодо Східної Галичини. Адже ще 16 травня 1919
року почався загальний наступ польського війська
при підтримці так званої армії генерала Ю. Галлера,
головною метою перебування якої на території Польщі,
за планом Найвищої Ради, була допомога в обороні від
більшовицької загрози зі сходу. Польське ж командування
одразу направило армію Ю. Галлера проти українських
військ [9, с. 145].
При таких, умовах не могло бути і мови про висилку
французької військової місії до Галичини. Через брак
оперативної інформації російської секції французького
МЗС щодо урядових планів вирішення галицької
проблеми спонукав її адміністрацію повідомити
українську делегацію про намагання вислати військову
місію до Західної України. Коли ж ситуація прояснилася,
представники
російської
секції
обмежувалися
обіцянками щодо перенесення висилки місії на майбутнє
[10, с. 240].
Сама ж Найвища Рада розглядала українську справу
тільки у зв’язку нападу польського війська на Галичину.
Щодо загальноукраїнської справи, то члени Найвищої
Ради, перебуваючи під впливом польських та російських
імперських кіл [9, с. 147], вирішили перенести це
питання на час розгляду всієї «російської справи», тобто
всіх проблем колишньої Російської імперії.
8 травня 1919 року на засіданні Найвищої Ради, де
обговорювалося питання досягнення перемир’я між
Польщею та Західною Україною, Д. Ллойд–Джордж
запропонував вирішити загальноукраїнську справу.
В. Вільсон на це відповів: «Ми можемо також полагодити
справу не тільки між Польщею і Західною Україною,
але і вирішити справу всієї України, та справа полягає
в тому, що Україна проголосила себе незалежною від
Росії» [5, с. 88].
Д. Ллойд–Джордж мав обмаль інформації щодо
української проблеми і не виявляв особливої прихильності
до неї. Але йому, проте, була властива політична інтуїція
і майже пророча передбачливість. Історія всього світу
могла б піти зовсім іншими шляхами, якби Найвища Рада
більше прислухалася до слів британського прем’єра [14,
арк. 160].
Головну роль на конференції в Парижі грав
Ж. Клемансо, який створив собі політичну концепцію
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захисту Франції від Німеччини за допомогою великої
Польщі й єдиної Росії. В. Вільсон тримався на
світовому форумі пасивно і особливо не опановував волі
французького прем’єра [15, с. 116–122].
Ще перед початком Паризької конференції
американська делегація мала іншу думку щодо
українського питання. Так, 31 грудня 1918 року посол
США в Румунії М. Вопик у розмові з представником
делегації від комітету УПСФ у Бухаресті В.Прокоповичем
заявив: «Принципи В. Вільсона – це наша програма,
з якої ми не робимо винятку ні для якого народу. Ми
стоїмо на тому, що всі народи – в тому числі і народ
український – самі мають право рішати, чи бажають вони
бути самі чи в федерації. Саме так це питання стоятиме
на міжнародній конференції в Парижі» [13, с. 88].
Американська делегація мала інструкцію свого уряду
підтримувати на конференції українську самостійну
державу, тому що український народ, зазначалося в
інструкції, досить розвинутий і заслуговує на підтримку.
Рекомендується американській делегації покласти
максимум зусиль, щоб Східна Галичина була об’єднана
з Україною.
Ця провінція може бути віддана Польщі лише тоді,
коли Україна перебуватиме в теперішньому стані хаосу,
але тільки як автономна країна [11, с. 3].
Рекомендується також, щоб Крим належав до
України як до свого природного материка. Згідно з цими
рекомендаціями канцелярія президента В. Вільсона
повідомила 17 березня 1919 року український уряд, що
українська справа буде вирішена справедливо [10, с. 226].
Але обставини, що склалися на Паризькій
конференції, примусили американську делегацію відійти
від попередньої політики щодо України. Не останню
роль в цій справі зіграв держсекретар США Р. Лансинг,
який твердо стояв на позиції відродження «єдиної
неподільної» і був противником розбудови молодих
країн, а також професор Р. Лорд – дорадник президента
В. Вільсона відомий як українофоб [10, с. 226].
Так, 3 травня 1919 року представник американської
делегації на Паризькій конференції, один з радників
президента В. Вільсона полковник Е. Хауз дав своєму
ад’ютантові, підполковнику С. Балансу, доручення
спалити всі допоміжні матеріали української делегації:
ноти, меморандуми, публікації тощо, мов би через
брак місця в архіві американської делегації. Цей факт
можна пояснити тим, що в делегації США вже твердо
були переконані у непотрібності збереження матеріалів
українських дипломатів [6, с. 76].
Крім визнання УНР з боку Антанти, отримання від неї
матеріальної та збройної допомоги, українська делегація
намагалася звернути увагу Паризької конференції на
воєнні дії Польщі проти Західної України. В черговій
ноті українських дипломатів до секретаріату Найвищої
Ради повідомлялося про наступ польського війська на
Холмщину, Підлящщя, Полісся та Волинь [13, с. 12].
У цій ноті вперше офіційно згадується про події,
що відбувалися ще з грудня 1918 року, до часу подання
другої ноти щодо агресивних дій Польщі, а саме про
терор польських військових проти мирного населення
Західної України [13, с. 32].
Через продовження боїв на українсько–польському
фронті в рамках Паризької конференції в березні
1919 року в Галичині почала діяти Міжсоюзна
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комісія під головуванням командуючого французьким
експедиційним військовим корпусом у Східній Європі
генерала Бартелемі. До її складу входили англійський
генерал Кортон де Віарт, американець д–р Лорд та
італієць Стабліє [13, с. 32].
Комісія прибула в Галичину прямо на фронтову лінію.
Головою української делегації був С. Бурачинський.
Комісія відвідала містечко Ходорів, де знаходилася
головна квартира УГА на чолі з командуючим генералом
М. Омельяновичем–Павленком. До Ходорова приїхали
також голова Держсекретаріату Є. Петрушевич та
прем’єр уряду ЗУНР С. Голубович, а також голова
Директорії УНР С.Петлюра [10, с. 222].
Не проявляючи активності під час офіційної
церемонії зустрічі, С. Петлюра побажав вести переговори
з Бартелемі окремо. Тема їхньої розмови невідома,
але сам факт подвійної дипломатії не справив на
представників Міжсоюзної комісії належного враження.
Поляки, скориставшись таким становищем, отримали
можливість заявити в кулуарах Паризької конференції,
що між українцями немає єдності [10, с. 223].
Таке становище вплинуло на рішення комісії,
яка в 2–й статті свого проекту перемир’я визначила
демаркаційну лінію так: УГА повинна відійти від Львова
до річки Буг, віддавши полякам нафтові джерела. З такої
нагоди делегати від УНР на Паризькій конференції 7
квітня 1919 року подали ноту з протестом до секретаріату
Найвищої Ради щодо безперспективності переговорів у
Ходорові [10, с. 223].
Після невдачі комісії Бартелемі, пропозиції якої
українці відкинули, Найвища Рада з початку квітня 1919
року призначила другу комісію, що мала ліквідувати
польсько–український конфлікт. Головою цієї комісії був
призначений англійський генерал Л. Бота від Південно–
Африканського Союзу [8, с. 2].
Проект перемир’я комісії генерала Л. Боти
пропонував обом сторонам зменшити армію до 20 тисяч
і до закінчення конференції визначити тимчасову «лінію
Боти», причому нафтовий басейн Дрогобицького повіту
залишався в руках українців, а поляки контролювали б
Львів і всю територію на захід від лінії Львів – Сокаль
[13, с. 33].
Але польська делегація відкинула умови перемир’я.
В заяві на ім’я Л. Боти голова польської делегації
Р. Дмовський повідомив, що Польща намагається
створити спільний польсько–румунський фронт, лінія
якого повинна пролягати в напрямку: Дністер – Золота
Липа, а на північ – через Галич і Станіслав до Чернівців
[10, с. 227].
Ця заява була написана 13 травня 1919 року, тобто
до початку наступу польської армії в Західній Україні та
на Волині і в Поліссі. З політичної точки зору польська,
заява ігнорувала намагання Найвищої Ради досягти
перемир’я між двома сусідніми країнами [10, с. 227].
Українська делегація не знала про негативну оцінку
делегацією Р. Дмовського умов перемир’я. В той же час
французька преса щодня приносила нові відомості про
наступ польського війська на Україну. З такого приводу
20 травня 1919 року було вирішено звернутися до
Найвищої Ради, в якій йшлося про безуспішні спроби
українських дипломатів отримати допомогу від країн
Антанти для боротьби з польським та радянським
наступом [14, арк. 166].
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Того ж дня Г. Сидоренко отримав запрошення на
відвідування українськими дипломатами резиденції
В. Вільсона, де в той день проходила нарада Найвищої
Ради. Приводом для запрошення послужив лист
генерала Л. Боти, зачитаний на засіданні Найвищої Ради
англійським прем’єром. В листі була висловлена думка,
що коли Найвища Рада не винесе жодного рішення
щодо України, то це буде доказом безсилля Паризької
конференції [13, с. 16].
Крім Великої четвірки в американській резиденції
українських дипломатів очікували члени комісії
Л. Боти. Від української сторони на нараду прибули
Г. Сидоренко, О. Шульгін, М. Лозинський, В. Панейко
та Д. Вітовський. Відповівши на низку питань
щодо внутрішнього ладу України та її ставлення
до польського й радянського наступу, делегати від
української місії оголосили усну заяву: Директорія
вкрай потребує військової допомоги, польському
наступові в Галичині значною мірою сприяє допомога
країн Антанти. Рада чотирьох повинна негайно
припинити наступ польського війська проти народу
України [14, арк. 167].
Після того як українці покинули американську
резиденцію, Найвища Рада продовжувала дебатувати
проблему, пов’язану з польсько–українським воєнним
конфліктом. Щодо загальної української справи, то ніхто
з членів Великої четвірки до вирішення цього питання
більше не повертався.
З липня 1919 року від секретаріату Паризької
конференції до канцелярії української делегації
прийшло повідомлення, що підкомісія з польських,
справ за дорученням Найвищої Ради працює над
внутрішнім статусом Східної Галичини. До участі в
нараді запрошувалися члени української делегації від
ЗУНР [10, с. 233].
Комісія, що займалася польськими справами, була
однією з найвагоміших на Паризькій конференції,
очолювана членом французької делегації Ж. Камбоном,
вона займалася справами, пов’язаними з утворенням
Польської держави, яка за планами Антанти мала стати
буфером між Західною Європою та Радянською Росією.
Одній з її підкомісій Найвищою Радою було доручено
розробити внутрішній статус Східної Галичини [14, арк.
169].
Прийняття такого запрошення та участь галичан
у діяльності підкомісії означало б згоду об’єднаного
представництва УНР і ЗУНР на рішення Найвищою
Радою справи щодо Східної Галичини та вказувало
на відсутність єдності поглядів самої делегації щодо
української державності. Тому 4 липня 1919 року
до секретаріату Паризької конференції надійшло
повідомлення про відмову від участі українських
представників у праці підкомісії [14, арк. 169].
Це було помилкове рішення. Напевно, виходячи
з тези, що політика є мистецтвом можливого,
українським дипломатам потрібно було взяти участь у
праці підкомісії та намагатися впливати на вироблення
внутрішнього статусу Східної Галичини на користь її
мешканців. Тут відчувається відсутність дипломатичної
гнучкості голови української місії Г. Сидоренка, хоча
за інструкціями, виробленими Директорією щодо
основних, цілей та завдань делегації на конференції,
рішення було правильним.
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11 липня 1919 року до канцелярії української
делегації надійшло повідомлення від секретаріату
конференції: «Польський уряд буде уповноважений
завести в Східній Галичині цивільне правління, після
того як заключить з державами Антанти договір,
який надасть автономію території, а також політичні,
особисті та релігійні свободи мешканцям. Цей договір
буде спиратися на право самовизначення, яке мешканці
Східної Галичини використають у майбутньому в часі,
який визначать держави Антанти або інша організація,
що буде уповноважена до цього» [14, арк. 170].
Отже, до співпраці з Антантою Директорію спонукали
нездатність дотримуватися політики нейтралітету на
міжнародній арені, безперервний радянський наступ
на Україну, рішення VІ з’їзду УСДРП, який зміцнив в
українському керівництві опір намаганням боротьбистів
впровадити в країні диктатуру пролетаріату та укласти
союз з РСФРР [14, арк. 178].
Саме тому Директорія покладала надію на Паризьку
мирну конференцію. Але через негативне сприйняття
Антантою укладення Україною угоди з Центральними
державами на переговорах у Бресті, намагання
французького уряду створити умови для відродження
Великої Польщі та відбудови «єдиної і неподільної» Росії
за рахунок етнічних українських земель для Директорії
прагнення бути офіційно визнаною та придбати статус
рівноправного партнера на конференції перетворилося
на складну проблему [7, с. 47].
Невдалий склад української делегації, більшість
представників якої не годилася на роль дипломатів,
відсутність політичної гнучкості у Г. Сидоренка,
попри його щирий патріотизм, призводили до значних
прорахунків у діяльності місії. Так, оскільки делегація від
Директорії УНР не була допущена до участі у світовому
форумі, українські дипломати обрали не досить вдалу
тактику надсилання нот до секретаріату Найвищої Ради,
які за своєю формою та змістом нагадували скарги на голів
урядів країн Антанти, Такі обставини погіршили і так не
дуже добрі стосунки України з союзними державами.
Помилкою в діяльності української делегації на
Паризькій конференції була відмова від співпраці в
підкомісії з польських справ щодо внутрішнього статусу
Східної Галичини. Українським дипломатам потрібно
було взяти участь у праці підкомісії та намагатися
впливати на вироблення внутрішнього статусу Східної
Галичини на користь її мешканців.
З прийняттям умов місії Бартєлемі, яка діяла під
егідою Паризької мирної конференції, щодо перемир’я
між українцями і поляками в Галичині в УНР з’явився б
шанс бути визнаною Антантою і отримати, допомогу в
оборонній війні на два фронти проти – Польщі й РСФРР. З
огляду на безнадійну ситуацію – дипломатичну ізоляцію
та внутрішню політичну нестабільність, – відкинення
Директорією пропозиції антантських чинників було
поспішним.
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Changing the concept of neutrality of the foreign policy
of Ukraine in the last days of the liberation struggle (1918–1920)
The article deals with the problems connected with the change of the concept
of neutrality of the foreign policy of Ukraine during the period of the Directory of
the UNR 1918–1920.
The purpose of this article is to study the activities of Ukrainian diplomats at
the world forum in the capital of France, where the heads of the governments of the
Entente countries divided between the colonies of the Central Powers and prepared
the basis for the establishment of a new system of international relations, which
became a history of the name Versailles–Washington.
Marne’s negotiations on the Ukrainian diplomatic mission in Moscow,
the continuous offensive of the Red Army and its capture by Kyiv prompted the
Directorate to choose the least for two disasters and seek contacts with the Entente
to deflect the offensive forces of the RSFSR. Ukrainian political leadership believed
that without the help of the Entente Ukraine would not resist the prevailing forces
of Soviet Russia.
The purpose of the study is to find out the reasons for attending the conference,
the indifferent attitude of the representatives of the governing bodies of the Entente
to the Ukrainian delegation and serious miscalculations in the work of Ukrainian
diplomats themselves, which led to the non–recognition of the Directory of the UPR
by the Western countries.
The methods used in writing the work of the steel: the method of analysis and
synthesis of facts and sources, structural–system method, comparative–historical
and problem–chronological methods.
Keywords: world forum, foreign policy, strategic course, governing bodies of
Entente countries, state leadership.
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Традиція революції в Україні: початки
Соціальна традиція є невід’ємною ознакою будь–якого суспільства.
«Традиція революцій» одна із таких традицій. Кожне суспільство має свій
досвід і традиції зародження, протікання і розв’язання такого гострого
соціального конфлікту як революція. Так наприклад, європейське суспільство
накопичило як позитивний, так і негативний досвід «своїх революцій».
Автор попробує з’ясувати наявність чи відсутність традиції революції в
Україні. Для з’ясування цієї проблеми подається історичний огляд соціальних
конфліктів в Україні (до ХІХ ст.) і висвітлюється інтелектуальна рефлексія
цих конфліктів українцями.
Ключові слова: соціальна традиція, революційна традиція, Україна,
соціальний конфлікт, історія.

Революція як феномен політичного життя є однією
із самих загадкових явищ. Революція, як вияв конфлікту,
охоплює всі сфери життя суспільства. Кожна революція
унікальна і разом з тим має в собі характерні, повторювані
риси. Класичні компаративістські дослідження не дають
однозначної відповіді на питання про можливість
відслідковування, прогнозування і попередження
революції [1, с. 16–20]. Історія підтверджує лише той
факт, що класична відповідь авторитарних режимів
– посилення репресій, не «гарантує» спокійного
життя суспільства і держави. А т.зв. демократичні
суспільства, застерігають себе від радикалізму
революції постійно–існуючими конфліктами малої і
середньої інтенсивності. Західна політична система
немовби «привчає» громадян до постійних конфліктів,
«приручаючи» революції, «уодноманітнюючи» її.
Виходячи з цих посилок будь–яке дослідження щодо
революції має дати відповідь на методологічне питання:
«Соціальний конфлікт – це добре, чи погано; соціальний
конфлікт – це нові можливості для соціальної системи
і соціальних інститутів, чи це крах і занепад системи і
інститутів; соціальний конфлікт – це стихійний процес,
чи є можливість його контролювати і регулювати».
Від відповіді на це питання, залежить і сприйняття
феномену революції. На нашу думку суспільство
перебуває в постійному внутрішньосистемному
конфлікті, наражаючись на небезпеку революції, яка
більшою мірою відкриває т.зв. вікно можливостей.
Досліджуючи ті, чи інші суспільства на їх «здатність»
до революції, враховуючи всі революційні фактори
(«маркери революції») треба враховувати і явище
традиції революції. Так розглядаючи фактори, що
вплинули на розгортання соціальних конфліктів в
Україні ми вирішили з’ясувати існування, чи традиції
революції в історії українського суспільства. Ну дійсно,
у Франції протягом ХІХ ст. відбулось п’ять революції
(як соціальних конфліктів великої інтенсивності), в
Іспанії – п’ять революційних виступів. В Італії – період
революційних війн і революції в князівствах (1792–
1815), революція 1848–1849 рр., революційна війна за
об’єднання Італії 60–х рр. Вони – соціальні конфлікти
і революції не змогли не залишити слідів в соціальній,
масовій пам’яті, в історичній свідомості. На нашу думку,
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в ХІХ ст. починає формуватися загальноєвропейська
пам’ять на революцію і загальноєвропейська традиція
революції. Адже саме в 30–ті рр. ХІХ ст. формуються
основи
міжнародного
(швидше
європейського)
революційного руху у вигляді створення організації
«Молода Європа» (1833) під керівництвом Д. Мадзіні
(1805–1872). Ця організація об’єднала таємні товариства
«Молода Італія», «Молода Германія», «Молода Франція»,
«Молода Іспанія», «Молода Швейцарія». Центральний
комітет «Молодої Європи» знаходився у Швейцарії.
В 1848 р. революція прокотилась всією Європою. І
саме революції ХІХ ст. в Європі сформували феномен
класичної європейської революції який та чудово
«розписали» французькі синдикалісти в кінці ХІХ – на
початку ХХ ст. [2, с. 27–31].
Традиція (від лат. traditio – передача) з погляду
соціології і соціальної психології, це форма передачі
соціального досвіду, ідеї, звички, норми, що передається
із покоління в покоління, або усталена манера
поведінки. Без сумніву, політична традиція, стоїть
поряд з таким феноменами як політична культура
і соціальна пам’ять. Таким чином під традицією
революції ми розуміємо колективний соціальний досвід,
накопичений і зафіксованих в колективній, соціальній
пам’яті (досвіді) суспільства. Це досвід «переживання»
революції. За певних обставин цей досвід може бути
«актуалізований». «Переживання» революції включає
в себе як психологічні відчуття і емоції, так набір і
певних форм поведінки. Все це включає в себе відчуття
чекання революції; участі і неучасті в ній; підтримки і не
підтримки; боротьби з революцією; втоми від революції
і т. ін. Ближче всіх до розуміння цих процесів підійшли
Г. Тард, Г. Лебон, П. Сорокін [3]. Представники тих
суспільств які пережили найбільші соціально–політичні
кризи у вигляді революцій.
Ми ставимо перед собою завдання з’ясувати і визначити існування чи відсутність традиції революції в
українському суспільстві; її впливах чи відсутності таких
на соціально–політичне життя суспільства; яким чином
ця традиція фіксуються, передається, актуалізуються.
Для цього аналізуємо історичний процес через феномен
соціального і політичного руху в Україні; виявляємо
ставлення українських інтелектуалів до феномену
революції; співвідносимо наявність української революційної традиції з революційної традицією Польщі і Росії.
Традицію соціального спротиву панівним верствам,
в Україні, можна вести з історії давньокиївської,
князівської держави. Літописи зберегли нам звістки
про виступи селян і населення міст у 1068–1069, 1113,
1146–1147, 1157 рр. у Києві, 1219 р. у Галичі та інших
місцях. Самий відомий і типовий є виступ у Києві
1113 р. Зрозуміло, що окремі літописні звістки дають
волю фантазії, але ніяк не стійкий ґрунт для історичних
і соціологічних висновків. Цікаво, що саме в цей
час в Англії, Франції, Італії розгортаються процеси
«комунальних революцій», створюються «міста–
комуни» [4]. Європейське пізнє середньовіччя закладає
міцний підмурок соціальної боротьби населення міст
за свої права. Наше пізнє середньовіччя і початок Нової
доби подає небагато відомостей про соціальну боротьбу.
Соціальний рух цього часу пов’язаний з селянством.
Соціальний конфлікт між феодалом і селянином на
українських землях в XV–XVI ст. обумовлювався
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не лише важким і скрутним становищем селянства.
Відомий український історик Н. Яковенко наголошує,
що всупереч незрівнянно вільнішим умовами життя
київського–брацлавського селянина, порівняно з
його волинським, а особливо галицьким братом, саме
Брацлавщина і Київщина невдовзі стануть вогнищами
селянських конфліктів. Причина цього не стільки в
економічних реаліях чи в надмірних утисках селянської
маси, скільки в специфічній ментальності хліборобів
степової зони. Освоївши власною працею землі й води
небезпечного краю, переселенці не допускали думки, що
це не їхня, санкціонована божим правом власність. Тому
навіть легкі спроби запровадити панщинні порядки,
звичні для внутрішніх регіонів держави, викликали тут
бурхливу реакцію, як замах на волю [5, с. 256].
Найближчою точкою відліку започаткування традиції
масової соціальної боротьби можна вважати козацько–
селянські виступи кінця XVI – початку XVII ст., а згодом
і повстання (rebel), війну (war) і революцію (revolution)
під керівництвом Б. Хмельницького.
Українська історіографія має визнати події середини–
кінця XVII ст. не лише війно, а і революцією. Ідея війни
українців з поляками була вигідна російській імперській
історіографії і радянській імперсько–соціалістичній
історіографії. В російській історіографії до 1917 р. не
могло бути революції, яка мала на меті створення не
московської, а української адміністрації, українського
війська, української правової системи. Разом з тим, ідея
війни проти поляків які завжди воювали з Московською
державою, гарно «вкладалась» в ідею єдності руського
триєдиного народу і його війнами з поневолювачами.
Радянська,
імперсько–соціалістична
історіографія
визнала європейські буржуазні революції, національно–
демократичної революції «поневолених» народів, але не
могла визнати козацько–селянську революцію в Україні.
Тим більше, що на відміну від виступів С. Разіна і
О. Пугачова ця революція мала досить великі шанси
на успіх. Тому концепція «визвольної війни» знову
стала у нагоді. Концепт «революція» щодо подій 1648–
1654 рр. поступово знаходить свою підтримку серед
сучасних українських істориків. Маємо на увазі роботи
В. Степанкова і В. Смолія [6].
Події 1648–1657 років, а далі «Руїни» важливі як
точки відліку нової традиції, через те, що вони цілком
автентично відрефлексовані вже українцями в народній
творчості, церковній і світській літературі. Саме XVII ст.,
вперше в Новій історії, дає зразки історичної літературної
традиції. Зрозуміло, що в XVII ст. поняття революції не
використовується. Вперше ці події назвав революцією
невідомий автор «Історії Русів». Можемо вважати, що це
було перше використання українськими інтелектуалами
терміну «революція» взагалі. Дослідники подають дату
написання «Історії Русів» – десяті роки ХІХ ст. Рік
видання – 1846. Крім терміну «революція» в цій праці
вживаються терміни «патріот» та «нація малоросійська».
«Історія Русів» допомогла пробудженню історичної
думки українців. Але ця історична думка не звертала
увагу на феномен революції, не використовувала
це поняття як методологічний інструмент пізнання
модерного світу. Українська історична думка обмежилась
романтизмом у змалюванні минулого. Зрозуміло, що
вона була затиснена в лещата офіційної великодержавної
російської імперської ідеології. Швидше в 40–і рр.
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ХІХ ст., виходячи з традиції І. Гізеля («Синопсис») і
П. Кохановського («Обширний синопсис руський»)
започатковується автономістсько–культурницька, еволюційна традиція української історико–політичної
думки [7, с. 75–78]. В першій половини ХІХ ст. в
інтелектуальному і практично–діяльнісному просторі
перехрестились і змішались декілька тенденцій.
Українські інтелектуали «слабко» відреагували на
революцію у Франції і всі наступні революції ХІХ ст.
Український громадсько–культурницький рух не
висловлює жодним чином радикальних ідей. Разом з тим
в XVIII–XIX ст. саме на українських землях відбувались
радикальні соціальні конфлікти, частина з яких мала, як
характер бунту, так і революції. Характерні риси бунту
були притаманні гайдамацькому руху і руху опришків в
XVIII ст. В ХІХ ст. дворянський рух в Російській імперії
піднявся від двірцевого перевороту, традиційного для
російської політичної культури XVIII ст., до масового
збройного повстання «dekabrystiv». Рух «dekabrystiv» в
Україні досить детально проаналізований у вітчизняній
історіографії
завдяки
працям
Г.
Казьмирчука
і дослідників його школи [8]. Без сумніву, в
загальноросійському дворянському русі під назвою
«dekabryzm» існувала і українсько–польська течія.
Саме її представляє «Товариство з’єднаних слов’ян» на
чолі з А. Борисовим, П. Борисовим і Ю. Люблінським.
Нам цікаві ідеї П. Борисова про те, що народ повинен
домовлятись з крадіями влади не інакше як із зброєю
в руках, купити свободу кров’ю і кров’ю ствердити її
[9, с. 107]. Придушення дворянського руху обмежило
радикалізм ідей, але не розповсюдження самих ідей. В
20–30–ті рр. ХІХ ст. маємо справи про «революційну
пропаганду» в Харківському університеті, які виросли із
«справи поручика Лансберга», «справи Петра Балабухи»
і «справи Розаліон–Сошальського». В 1826–1827 рр.
велось слідство щодо поширення революційних
творів серед студентів Харківського університету.
Було доведено причетність вісімнадцяти осіб до цієї
справи. В середині 30–х рр. поліція доповідала, що в
Харківському університеті «ходить по руках» книга
– «Вчення Сен–Сімона. Виклад», видана в Брюсселі в
1831 р. З’являються повідомлення про «вільнодумство»
в Ніжинській гімназії вищих наук [10, с. 54–58].
Революційну ідею на землях України підтримували
і втілювати поляки, які в ХІХ ст. двічі піднімали
повстання, в тому числі і на території України. Повстання
1830–1831 рр. і 1863–1864 рр. зафіксувались певним
чином в свідомості української шляхетсько–дворянської
верхівки і українського селянства. Крім того, на нашу
думку, українська шляхетсько–дворянська верхівка була
добре обізнана щодо діяльності таємних польських
товариств на Правобережній Україні.
Масовий соціальний рух в першій половині ХІХ ст.
визначався соціальним розбійництвом У. Кармелюка на
Поділлі (1813–1835), виступами військових поселенців,
бунтами щодо дотримання інвентарних правил на
Правобережжі, і «Київською козаччиною». В Західній
Україні, в умовах контрреволюції, значними стали
виступи селян на чолі з Л. Кобилицею. Найбільшим
«виявом» інтелектуального руху українців стало
утворення і недовга діяльність «Товариства Кирила
і Мефодія». Це об’єднання молодих інтелектуалів
цікаве перш за все власною рефлексією щодо сучасного
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стану суспільства і держави. Щодо радикальності і
революційності цього товариства ми погоджуємось з
О. Ф. Скакун. Вона зокрема писала: «Радянські вчені
(а ця традиція залишилась і в українській популярній
історіографії – авт.) диференційовано підходять до
Кирило–Мефодіївського товариства, виділяючи в ньому
ліве і праве крило, причому не стільки на основі аналізу
програмних документів цього товариства, скільки шляхом
долучення висловів його учасників під час слідства,
спогадів» [11, с. 15]. Програмні документи не говорять
про шляхи досягнення благих цілей що поставили
перед собою кирило–мефодіївці. Характерною в цьому
сенсі є позиція М. Костомарова, як одного із перших
«малоросійських» інтелектуалів, і від якого іде традиція
громадсько–політичного руху. В його щоденнику
професійного історика, який двічі був за кордоном, ми
зустрічаємо поняття «революція» всього декілька раз.
Натомість зустрічаємо «дух хвилювання», «соціальні і
політичні зміни» [12, с. 212–214]. Записи в щоденнику
свідчать про досить критичне ставлення до лібералізму
в його російському виконанні. Розмірковуючи над
лібералізмом М. Костомаров робить висновок: «Вінцем
всього був страшний егоїзм, який згодом перетворився
в те, що значна частина таких юних перетворювачів
суспільства, змужнівши переродились в гравців на
біржах і експлуататорів чужої власності усіма можливими
засобами; ті ж які залишились енергійно відданими своїм
нігілістичним теоріями, які виправдовують будь–який
засіб для досягнення мети, ідейно породили покоління
безумних фанатиків, які не цураються проголошувати
свої переконання кинджалами і пістолетами» [11, с.
212, 214, 223–227]. Але в записах 1867 р., через десять
років, він пом’якшує своє ставлення до революції.
Дискутуючи щодо праці «Останні роки Речі Посполитої»,
М. І. Костомаров наголошує: «Ідеї французької революції,
які проголосили велику і святу істину рівності всіх
людей перед законом, в ті часи ще не розумілись. Всі
уряди Європи, боючись страшного пугала якобінство,
докладали всіх зусиль не допустити в їхніх суспільствах
панування цих ідей» [12, c. 303]. Знаний історик не міг
зігнорувати значення Великої революції, але зауважив:
«В кінці XVIII ст. люди що не доросли до усвідомлення
тієї істини, що ті чи інші політичні форми самі по собі
неважливі, а їх гарні чи погані наслідки залежить від
рівня морального і розумового розвитку суспільства»
[12, с. 303]. Таким чином – спочатку мораль і розум, і
лише згодом революція. Остаточну крапку у ставленні
до радикальних революційних методів М. І. Костомаров
поставив в невеликому оповіданні «Скотський бунт»
(«Скотский бунт. Письмо малороссийского помещика к
своему петербургскому приятелю»). М. І. Костомарова
можна вважати засновником традиції поміркованості, чи
швидше української розважливості. Ідеї – «власне не треба
поспішати». А ставлення до революції, можна порівняти
із ставленням до революції Ф. М. Достоєвського, який
проходив по «справі петрашевців». Ідеї ліберальної
поміркованості запанували в Україні в другій половині
ХІХ ст. Тлом для таких ідей виступала активна
інтелектуальна і практична діяльність різночинців і
народників по всій Росії і зокрема в Україні. Діяльність
народників детально проаналізована в працях українських
дослідників [13]. Певним чином діяльність різночинців–
народників можна протиставити діяльності громадівців.
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Виявиться разючий контраст. У народників – формування
основ революційної теорії М. Бакуніним, П. Л. Лавровим,
М. К. Михайловським, П. М. Ткачовим і спроба підняти
«повстання на селі». Українська інтелектуальна еліта
займається культурницькою справою. Пані О. Ф. Скакун
наводить цитату із документу поліції: «…Україна багата
московським якобінством» [10, с. 15]. Що ж до українців,
то за висновками департаменту поліції Харкова, по
справам щодо притягнення до дізнання О. О. Русова,
С. Ф. Русової, С. С. Левандовського, Я. Я. Трутовського
за організацію українського гуртка «Молода громада», то
їх діяльність «не мала політичного значення і не являла
собою загрозу для уряду» [11, с. 95]. Всю складність,
невизначеність і певну абсурдність інтелектуальної
ситуації серед українців показує випадок з маловідомими,
нажаль, діячами народницького руху – В. Г. Мальованим
і І. М. Присецьким. Саме вони є авторами «Програми
діяльності і організації української соціально–
революційної партії на федеративних началах» (1883). На
їх думку партія визнавала революцію, але в майбутньому.
Тому, що зараз не можна розраховувати на простий народ
в силу його розкиданості, нерозвиненості, нерозуміння
значення політичних установ тощо. Враховуючи це,
соціалісти–федералісти виступають проти збудження
народного повстання, нової «пугачовщини», оскільки це
обов’язково призвело б до масового кровопролиття та
знищення усіх зразків освіченості і цивілізації [14, с. 158].
Замість «збудження народного повстання і систематичного
терору» треба «підтримувати у суспільстві протест
за допомогою організованої громадської думки,
роз’яснюючи народу залежність перетворень в усіх
сферах державного життя від політичних реформ в
країні» [14, с. 160].
Таким чином в другій половині ХІХ ст. українські
інтелектуали закріпили антиреволюційну помірковано–
ліберальну політичну думку щодо шляхів соціально–
політичних перетворень. Рух «Громад» підтримав
російських лібералів. М. Драгоманов вимушений був
визнати необхідність політичної боротьби, але не
революції. Політичні діячі Західної України визнали
автономію у складі Австро–Угорщини як мету своєї
програми. С. Подолинський і М. Павлик наголошували на
«поміркованому радикалізмі у відстоюванні власних прав,
що ґрунтувався на пропагандистській діяльності» [15, с.
207]. І. Франко і Л. Українка зайняли двоїсту, невизначену
позицію щодо революції. Трохи «радикальніше» до
революції поставився О. Терлецький, який зауважив, що
зміни у політичному та соціально–економічному житті
– це поступовий процес, який може супроводжуватись
революціями, кризами, але це варто того, щоб відчути
свободу та накреслити шляхи подальшого поступу та
народу. «Інтелектуальна» традиція революції в Україні в
ХІХ ст. не пустила глибоких коренів. Традиція революції
підживлювалась лише радикальним соціальним рухом
селян, згодом робітництва і студентства. Українська,
нечисельна інтелігенція визначившись із своїм
автономним статусом у складі двох імперій віддала
справу революції в інші руки. На Західній Україні в руки
угорців і поляків, на Наддніпрянщині – в руки російських
народників, а згодом інших радикальних течій, які
об’єднували представники всіх національностей. Якщо
українець виступав за революційний шлях змін, він
автоматично розчинявся в неукраїнській революційній
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хвилі. Визнання необхідності революції рано чи пізно
ставило питання про мету революції, і автономна Україна
була не надто високою метою майбутньої революції. А
говорити про незалежність України в ХІХ ст. можливо
було страшно.
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Revolutionary tradition in Ukraine: the beginnings
Social traditions are inherent characteristics of each society. «Revolutionary
tradition» is one of the social traditions. Each society has its own experience and
tradition of solving social conflict. Revolution is the extreme manifestation of such
a conflict. The countries of Europe, Russia have their own revolutionary tradition.
The author finds out whether there is such a tradition in Ukrainian society. The
author explores the history of social conflicts in Ukraine (until the 19th century) and
concludes that a weak revolutionary tradition among the Ukrainian intelligentsia
and a developed tradition of social struggle among peasants.
Keywords: social tradition, revolutionary tradition, Ukraine, social conflict,
history.
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Християнські суспільники VS. москвофіли:
до історії протистояння

Проаналізовано ставлення християнських суспільників до москвофільства у Галичині. У програмах та діяльності українських політичних
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партій Галичини суспільно–християнського скерування та москвофілів
прослідковується їх консервативний характер. Попри те вони гостро
критикували один одного. У парламентській діяльності та на шпальтах
часопису «Руслан» християнські суспільники намагалися протистояти
москвофільській ідеології. Особливу увагу вони звертали на антиукраїнську
риторику москвофілів, критикували їх ідейні засади.
Ключові слова: Галичина, християнські суспільники, москвофіли,
національна ідентичність.

На межі ХІХ–ХХ ст. відбувається структуризація
українського політичного руху в Галичині. У цей час
розгорнули свою діяльність партії та організації широкого
політичного спектру – радикального, національно–
демократичного, соціал–демократичного, москвофільського, суспільно–християнського. Ці політичні течії,
зазвичай, критикували одна одну.
Метою цієї статті є спроба проаналізувати ставлення
представників
суспільно–християнської
течії
до
москвофілів наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Науковий доробок дослідників із задекларованої
проблематики обмежується публікаціями Т. Антошевського [1], О. Аркуші [2], Н. Кіся [3], А. Кліша [4],
Р. Лехнюка [5–6] та інших дослідників.
Зазначені автори в основному узагальнено аналізують суспільно–християнську течію. Окреслена
нами проблема не знайшла ґрунтовного висвітлення
у наукових публікаціях, тому аналіз історіографії дає
змогу зробити висновок про те, що на сьогодні у науковій
літературі відсутні праці, що ґрунтуються на дослідженні
зазначеної проблеми, у яких було б з’ясовано ставленні
християнських суспільників до москвофілів наприкінці
ХІХ – на початку ХХ ст.
Джерельною базою для написання статті стали
матеріали Центрального державного історичного
архіву України у м. Львові, відділу рукописів
Львівської національної наукової бібліотеки України
імені В. Стефаника, пресового органу християнських
суспільників – часопису «Руслан».
Суспільно–християнський рух у Галичині репрезентували партії правоцентристського скерування
– Католицький русько–народний союз, «Руська громада», Християнсько–суспільний союз. Натомість
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. у москвофільському
середовищі виділялося два напрямки: русофільський
(консервативний) та москвофільський (радикальний).
До перших відносилося старше покоління, що
асоціювали себе греко–католиками, сповідували етнічну
єдність з росіянами, лояльно ставилися до айстро–
угорської влади. Москвофіли схилялися до православ’я,
вважали себе росіянами, виступали проти українського
політичного руху. Цей напрямок за підтримки Російської
імперії витіснив консервативне крило, та очолив
москвофільський табір в Галичині.
Власне, однією із найвагоміших причин виокремлення
суспільно–християнської течії з народовського табору
була консолідація з москвофілами групи народовців на
чолі з Ю. Романчуком і Є. Олесницьким. Християнські
суспільники заперечували будь–які контакти з
москвофільським табором.
Християнські суспільники спиралися на греко–
католицьку церкву, водночас наголошуючи на своїй
східнохристиянській літургійній приналежності. Натомість, православну церкву в Російській імперії вони
трактували як знаряддя русифікаторської політики та
складовою самодержавної ідеології. У зв’язку з цим
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християнські суспільники називали москвофільське
православ’я – «цареславієм» [7–8]. Католицизм, як
церковно–конфесійна ідентифікація, у програмних
документах християнських суспільників протиставлявся
москвофільству [8]. Тому вони гостро критикували
антикатолицьку діяльність москвофілів, викрикаючи її
політичну, а не релігійну складову.
Питання національної самоідентифікації зумовлювало
глибоке
несприйняття
християнськими
суспільниками москвофілів: «Ся чорна пляма на
народнім орґанїзмі єствує лише завдяки пособіям із
внї і щирим хоч також не безінтересовним симпатиям
чужих і наших противників. Москвофільство у инших
народів не є таке вельми шкідливе як у нас; у нас слово:
москвофіл є рівнозначним що Москаль. У нас старають
ся наші домородні Москалї вводити православє, щоб з
ним ввести і цареславє, ґравітуючи туди, де нашому
україньскому народови не дозволяють розвинути свою
рідну народну українську ідею» [9, с. 2]. Представники
суспільно–християнського руху виступили проти
спроб польсько–русофільського зближення. На думку
прихильників О. Барвінського, цим порозумінням з
русофілами поляки хотіли «виторгувати» собі прихильне
ставлення Росії [10, с. 1–2].
У залежності від політичної ситуації москвофіли
вступали в союз то з поляками, то з українськими
народовцями.
У часописі «Руслан» гостро критикувалася
консолідація народовців з москвофілами, трактуючи це як
«зраду старих позицій» [11]. У часописі звинувачувалася
«Народна Рада» на чолі з Ю. Романчуком у капітуляції
перед москвофілами та антиукраїнськими ідеями.
Консолідації протиставлялося можливе об’єднання
українських партій Галичини за національним
принципом [12–14]. Окрім того, консолідація вважалася
антидержавною. Польські влада у Галичині, виставляючи
контркандидатів консолідаторам на виборах до
парламенту, у зв’язку із захистом державних інтересів.
Водночас поляки отримували можливість звинуватити
українців у москвофільстві перед центральною
австрійською владою [15].
Християнські суспільники наголошували на
небезпеці консолідації народовців та москвофілів,
вбачаючи у ній зміцнення останніх. У часописі «Руслан»
велася полеміка з «Ділом» про недоцільність цього
союзу. Зокрема, у Самборі місцева філія «Общества імені
М. Качковського» чинила спротив діяльності «Просвіти»
[16]. Християнські суспільники звинувачували у цьому
лідерів народовців, які через консолідацію дозволили
зміцнитись галицькому москвофільству і не робили
перешкод його наступу на національні інституції [17].
У часописі «Руслан» зазначалося, що якщо керівництво
«Просвіти» (мається на увазі її очільник – Ю. Романчук)
не дбає про її розвиток, то його необхідно замінити [18].
1 листопада 1900 р. народовці вкотре порозумілися з
москвофілами щодо погодження кандидатур на виборах.
Натомість християнські суспільники заявили, що вони
ніколи не погодяться на консолідацію з москвофілами
і тому засудили НДП, яка «йде на руку національним
ренегатам» [19, с. 1].
Християнські суспільники засудили позицію
москвофілів, які часто критикували страйковий рух
українських селян Галичини [20].
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Вони гостро критикували діяльність москвофільських
часописів, зокрема «Галичанина», яка скеровувалася
проти української громадсько–політичної активності.
У цьому часописі пропагувалася ідея «самостійного
й окремішного национально–культурного розвитку
руского народа» [21].
Натомість москвофільські часописи не цуралися
відвертої дезінформації, що стосувалася О. Барвінського.
Зокрема, у одному з мерів «Галичанина» опубліковані
завідомо
неправдива
інформація,
що
нібито
О. Барвінський просив у українського філантропа
та мецената О. Терещенка кошти для заснування
українського театру в Галичині [22]. Натомість, очільник
християнських суспільників навіть не був знайомим з
О. Терещенком [23].
«Галичанин» неодноразово закликав відмовитися від
угодової політики та йти в опозицію до центральної влади.
На шпальтах цього часопису з метою популярності серед
широких верств суспільства наголошувалося на його
антипольськості, натомість народовців звинувачувалося
у служінні полякам. Ці звинувачення спростував
О. Маковей, викриваючи антинародну сутність політики
лідерів москвофілів в Галичині [24].
Християнські суспільники звертали увагу на суперечки
між москвофілами та народовцями щодо мовного
питання. Останні закликали галицьких українців писати
петиції до крайової та центральної влади, щодо порушень
прав української мови у повітових адмінстраціях, освіті
тощо. Цю ідею підтримали і християнські суспільники,
запропонувавши громадам звертатися до українських
адвокатів, які надавали безоплатні консультації у
громадських справах. Натомість, москвофіли виступили
проти, оскільки українську мову вважали недорозвинутою
[25]. У зв’язку з таким ставленням москвофілів до
української мови, християнські суспільники до лідерів
народовців щодо неможливості консолідації [26].
Натомість вони негативно ставилися до російської
мови, вбачаючи у ній небезпеку для української само
ідентичності. Так, О. Барвінський зазначав, що знання
російської мови потрібне кожній освіченій особі,
проте «наші москалі домагаються зведеня сеї науки
задля ренегатства, щоб відцуратися своєї мови, а
взятися до московської. На се відповімо референтові
Мончаловскому словами руского літописця: «Иди въ
свой Суздаль» [27].
На початку 1899 р. у часописі «Руслан» вийшла низка
статей під назвою «Шестилїтє кацапско–народовскої
консолїдациї» у якій розкривається суть москвофільства,
критикується лідер народовців Ю. Романчук за його
хитання між національною ідеєю та співпрацею з
москвофілами [28]. Зазначається, що консолідація
розпочалася не від створення спільного передвиборного
комітету комітету у 1896 р., а від відходу Ю. Романчука
від політики «нової ери» та відновлення діалогу з
москвофілами у 1893 р. Автор статті наголошує, що
консолідація укладалася не для практичної праці, а лише
для «очищення від угодовства» Ю. Романчука серед
широких мас. З іншого боку напередодні виборів 1895 р.,
усі опозиційні народовські кандидати шукали підтримки
з боку крайової влади та митрополита С. Сембратовича,
проти яких власне заключалася консолідація.
Окрім того, християнські суспільники зазначали, що
у провінційнимх містечках та селах серед «твердих» є
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й такі, котрі готові працювати для народу, проте під
впливом москвофільських газет, вони не здатні на
позитивну роботу [28]. Автор закликав об’єднуватися
українські партії лише на національній основі, ігноруючи
москвофілів [28].
Однією з характерних рис галицького москвофільства
було прагнення протиставити російську культуру,
російських діячів українським. У червні 1899 р.
редактор «Галичанина» О. Мончаловський побував у
Санкт–Петербурзі на святкування столітнього ювілею
О. Пушкіна. Аналогічні святкування відбулись також
у львівському «Народному Домі». «Руслан» назвав
це «маніфестацією львівської погодінської колонії»,
пов’язавши це кінцем консолідації, оскільки серед
народовства викликає обурення відверта антиукраїнська
пропаганда ідей російського панславізму [29].
Християнські суспільники виступили проти
підтримки будівництва будинку для «Общества імені
М. Качковського», яке 12 жовтня 1897 р. ініціювали
т.зв. «опозиційних депутатів». У часописі «Руслан»
зазначалося, що ця інституція завжди діяла, як противага
«Просвіті» та займалася лише москвофільською
пропагандою у Галичині [30].
Особливо загострилися взаємини між москвофілами
та представниками суспільно–християнської течії
під час виборів до Галицького сейму 1904 р. У
Бродівському повіті, де традиційно кандидату вав
О. Барвінський, ситуація напередодні виборів була
критичною. Москвофіли продовжували налагоджувати
взаємини з поляками й таким чином хотіли витіснити
О. Барвінського з галицької політики. Про посилення
їх позицій ми дізнаємося із листів довіреної особи
очільника християнських суспільників у Бродівському
повіті о. М. Герасимовича [31, арк. 20зв]. Аналогічною
була ситуація у Кам’янко–Струмилівському повіті.
Москвофіли у цьому виборчому окрузі об’єдналися
навколо кандидатури пароха с. Попівці о. Т. Еффиновича.
Про важливість цих виборів для москвофілів свідчить
участь у передвиборчій кампанії одного із їх провідних
теоретиків О. Мончаловського [2, с. 94].
Внаслідок агресивної виборчої агітації москвофілів,
їх фінансових зловживань, О. Барвінський, єдиний із
депутатів–«сецеоністів», програв вибори до Галицького
сейму, а депутатський мандат здобув Т. Еффинович.
У часописі «Руслан» зазначалося, що «Галичанин»
не міг вибачити О. Барвінському «ненависної фонетики»,
української школи та результатів усіх його дій, зокрема
публіцистичних виступів, що «причинили ся до
окремішного і самостійного національно–культурного
розвитку рускои народности в Галичині». При цьому,
польські пресові працівники, зокрема уже названого
«Dziennik–а polsk–ого», передруковуючи статті з
москвофільськи налаштованих українських видань,
лише «потирають руки на вид межиусобиць» [32].
Християнські суспільники позитивно сприйняли
події першої російської революції, надіючись, що
«закордонні брати здобудуть очікувані конституційні
свободи, для того щоб щасливо перемогти
москвофільську лихорадку» [33].
Напередодні Першої світової війни вони закликали
усі політичні та громадські кола українців протидіяти
москвофільству та російській агітації: «Наша сьвітска
інтелїґенция, а також всї сторонництва, орґанїзациї і
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товариства повинні тямити, що поборюючи православну
пропаґанду, ломлять силу москвофільства. Іто силу
чинну, бо лише в сїм няпрямі може русофільство
виказати успіхи. Нинї хиба розпоряджаємо вже
конечними засобами в людях, в справній орґанїзацийній
машинї і виробило ся в нашій суспільности почутє
безпроволочного усуваня всякого лиха, яке робить
шкоди нашому национальному орґанїзмови» [34].
Слід зауважити, що у взаєминах між цими політичними силами деколи бачимо підтримку раціональних
починань. Зокрема, москвофіли позитивно сприйняли
ідею християнських суспільників створення спілок
Райфайзена, вбачаючи у них значну користь для селян
[35]. Проте це можна трактувати швидше як виняток з
правил.
Таким чином, між християнськими суспільниками та
москвофілами загострювалися ідеологічні протиріччя.
Це, насамперед, стосувалося ставлення щодо греко–
католицької церкви та православ’я. Ці дві течії, хоча і
вважалися консервативними, обрали для себе протилежні
ідеологічні вектори. Якщо представники суспільно–
християнської течії були яскравими представниками
«західного» напрямку, бажаючи будувати майбутнє
українського народу під егідою автро–угорської корони,
то москвофіли цей самий народ бачили частиною
«русского» етносу. Зрозуміло, що про будь–яку
співпрацю, навіть ситуативну, між цими політичними
силами не могло бути й мови.
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Christian socials VS. Muscophiles: to history of continuation
The attitude of Christian socials Muscophiles in Galicia is analyzed. In the
programs and activities of the Ukrainian political parties of Halychyna of social–
christian orientation and the Muscophiles, their conservative character is followed.
Nevertheless, they sharply criticized each other. In the parliamentary activity and on
the pages of the magazine Ruslan, Christian socials tried to resist the Muscovophilic
ideology. They paid special attention to anti–Ukrainian rhetoric of Moscowophiles,
criticized their ideological principles.
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Микола Чубатий
і наукове товариство ім. Шевченка
Розглядаються основні етапи діяльності Миколи Чубатого в науковому
товаристві ім. Шевченка у Львові та США. Метою статті є дослідження
ролі М. Чубатого у науковому товаристві ім. Шевченка. Дослідження
розглядає основні аспекти творчої співпраці М. Чубатого з товариством.
М. Чубатий як дійсний член НТШ з розумінням підходив до репрезентації
української науки на міжнародних форумах. Головуючи в НТШ, М. Чубатий
старався популяризувати товариство серед широких кіл української і
американської громадськості. У підсумку автор робить висновок, про роль
М. Чубатого в діяльності та розвитку Наукового товариства ім. Шевченка.
Завдяки активній участі М. Чубатого у діяльності НТШ авторитет
Товариства зріс у США і Європі. Дослідження ґрунтується на використанні
комплексу загальнонаукових, структурно–функціональних та історичних
методів.
Ключові слова: М. Чубатий, Наукове товариство ім. Шевченка, Львів,
США, діяльність.
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Микола Чубатий (1889–1975) – професор, історик
права та церкви, політик, педагог і журналіст. Народився
11 грудня 1889 р. в Тернополі у міщанській хліборобській
родині. Українську гімназію закінчив з відзнакою.
Здобув вищу теологічну, історичну та правничу освіту в
університетах Львова та Відня, учень М. Грушевського
і О. Бальцера. Доктор філософії з 1917 р. У 1920–
1925 рр. викладач історії українського права Львівського
(таємного) Українського Університету. Член Наукового
Товариства ім. Шевченка (1928). 1927–1939 рр. професор греко–католицької Богословської Академії у
Львові. З 1939 р. проживав у США. Засновник та
голова Наукового Товариства ім. Шевченка в США
(1947–1952). Засновник та перший редактор наукового
українознавчого англомовного журналу «Український
Квартальник» (1944–1957). Професор церковного
права в Українському вільному університеті в Мюнхені
(1946–1975). Декан факультету права і суспільних наук
Українського католицького університету в Римі (1963–
1975). Помер 10 липня 1975 р. в США.
Автор понад 215 наукових праць, з них 9 монографій та
37 статей українською мовою, 116 статей англійською та
німецькою мовами, близько 1000 публіцистичних статей.
М. Чубатому належить ряд праць з історії українського
права, зокрема перший підручник «Огляд історії
українського права: державне право» (1921–1922). Серед
інших праць з цієї тематики: «Державний лад на Західній
Области Української Народної Республіки» (1921), «До
історії адвокатури в Україні» (1934) та ін. У цих працях
М. Чубатий оформив схему історії українського права.
Він автор низки фундаментальних досліджень з історії
української церкви. Серед них: «Західна Україна і Рим
у 13 в. у своїх змаганнях до церковної унії» (1917),
«Історія християнства на Руси–Україні» (т. 1 до 1353 р. та
т. ІІ, ч. І до 1458 р., Рим 1965 і 1976). Проф. М. Чубатий
займався проблемами етногенезу українського народу. У
монографії «Княжа Русь–Україна та виникнення трьох
східнослов’янських націй» (1964) спростував теорію
існування єдиної давньоруської народності [1].
Початок творчої співпраці М. Чубатого з НТШ
припав на 1912–1914 рр., коли слухав лекції професора
М. Грушевського, який на той час очолював товариство.
Під керівництвом М. Грушевського М. Чубатий робив
перші кроки в історичній науці [2].
Коли М. Чубатий перебував у важкій матеріальній
скруті, то звертався за допомогою до НТШ. Про це
свідчить його лист до НТШ, у якому він просить
допомогти у розмірі 130 крон для покриття витрат на
підготовку докторської дисертації. Адже на той час
М. Чубатий підготував дисертацію на тему: «Змагання до
релігійної унії з Римом на галицькій Руси в першій чверти
ХІІ в.», склав кандидатські іспити, отримав висновки на
неї і 1 серпня 1917 р. здобув науковий ступінь доктора
філософії у Львівському університеті [3].
Під час навчання у 1917 р. вперше у Записках НТШ
М. Чубатий опублікував важливу працю з історії церкви
«Західна Україна і Рим у ХІІІ віці у своїх змаганнях до
церковної унії». Наступну цінну працю – «Державно–
правне становище українських земель литовської
держави під кінець XIV в.» учений опублікував
відповідно у 1924 і 1926 рр.
За наукові заслуги НТШ 24 вересня 1928 р. прийняло
М. Чубатого в дійсні члени, головою якого тоді був
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К. Студинський. Це підтверджує запис у «Книзі обліку
членів НТШ» [4]. Тепер він мав право брати участь
у наукових засіданнях. У товаристві в 1931 р. він був
секретарем Археографічної комісії, у 1932–1935 рр.
– обраний референтом бібліотеки, а у 1937–1939 рр. –
виконував обов’язки заступника директора історично–
філософічної секції Товариства [3].
М. Чубатий як дійсний член НТШ з розумінням
підходив до репрезентації української науки на
міжнародних форумах. Так, у 1933 р. він репрезентував
українську історичну науку на VII Міжнародному
конгресі істориків, що відбувся у Варшаві. Це була
надзвичайно масштабна подія для наукового світу.
Офіційно у конгресі брало участь 12 українських
істориків, зокрема НТШ представляли четверо:
М. Кордуба, М. Чубатий, Р. Зубик, Я. Пастернак [5].
М. Чубатий був причетний до організації НТШ
у США. У 1947 р. Колишній член Львівського НТШ
за ініціативою професора В. Кубійовича, відновили
товариство в Німеччині. Сконтактувавши з ним,
професор М. Чубатий, як дійсний член НТШ зі Львова,
вирішив також зайнятись організацією американського
відділу НТШ. Умови праці членів НТШ в еміграції
були зовсім відмінні від умов у яких вони працювали у
Львові. У той час Товариство не мало своєї бібліотеки,
музею, кабінетів, лабораторій, фінансових ресурсів,
відповідного приміщення. В НТШ у США об’єдналися
науковці, які хотіли свою працю спрямувати для
розвитку української науки. Самовіддано у Товаристві,
крім М. Чубатого, працювали Р. Смаль–Стоцький,
В. Лев, Р. Осінчук, Я. Падох та ін. [6].
Головуючи в НТШ, М. Чубатий старався популяризувати товариство серед широких кіл української і
американської громадськості. Воно співпрацювало
з іншими українськими та іноземними науковими
установами і товариствами, виступало з окремими
українськими сесіями на загально–американських
наукових з’їздах, вело власну бібліотеку й архів та
репрезентувало українську науку перед науковим світом.
НТШ проводило березневі Шевченкові свята й брало
активну участь у підготовці загально–громадських
Шевченківських академій. Тож Товариство займалося
не тільки науковою діяльністю, коли головою був
М. Чубатий (1947–1952), а громадсько–політичною
працею, бо воно боронило добре ім’я нашого народу
й обстоювало його право на те, чим втішається Захід –
незалежність і повну політичну й духовну суверенність.
І це потрібно зарахувати до особливих заслуг історика.
Потрібно відзначити, що М. Чубатий піклувався, щоб
придбати в Нью–Йорку приміщення для НТШ і Дому
Української культури, і це йому вдалося. З М. Чубатим
співпрацював член НТШ о. Лев Чапельський, а згодом
перші дійсні члени, д–р Р. Осінчук та д–р В. Калина [7].
Зауважимо, що М. Чубатий у записках НТШ опублікував важливі праці «Княжа Русь–Україна та виникнення
трьох східнослов’янських націй» (1964 р.) і «Київська
Русь у нових совєтських та польських дослідах»
(1962 р.). У них історик спростував теорію існування
єдиної давньоруської народності [8; 9].
Проте, варто до заслуг ученого перед НТШ віднести
його працю «Наукове товариство ім. Шевченка (Його
минуле і сучасне)» (1975 р.). В ній він проаналізував
діяльність НТШ від 1892 р. до 1953 р. [10].
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Даючи оцінку діяльності товариства, М. Чубатий
писав, що «НТШ найкраще буде служити українському
народові, коли буде зберігати у своїй науковій праці
наукову безсторонність та відокремлення НТШ від
кипучої української політики». НТШ як кузня української
науки пробудила в широких колах інтерес до минулого
України, до появи нових творців, прагнення до знання,
– зазначав учений. Його участь в НТШ допомогла йому
відновити і поширити наукову діяльність в США.
М. Чубатий склав повноваження голови НТШ в США
на загальних зборах Товариства 3 жовтня 1952 р. Після
цього НТШ поділилося на чотири наукові товариства:
американське, канадське, європейське та австралійське.
Підсумовуючи вище викладене, можна зробити
висновок про роль М. Чубатого в діяльності та розвитку
Наукового товариства ім. Шевченка. Він виявився
надзвичайно дієздатним лідером Товариства в еміграції.
Саме він став організатором і головою НТШ в США. За
часів керівництва М. Чубатого вирішено такі важливі
організаційні питання: проведено організаційну роботу
із створення НТШ в США; здійснено заходи із закупівлі
приміщення для Товариства і Дому Української Культури
у Нью–Йорку; налагоджено систематичні наукові
засідання Товариства і співпрацю з іншими українськими
та іноземними науковими установами і товариствами;
створено власну бібліотеку та архів Товариства.
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Mykola Chubaty and scientific society the name of Shevchenko
The basic stages of activity of Mykola Chubaty are examined in scientific
society the name of Shevchenko in Lviv and USA. The aim of the article is research
of role of М. Chubaty in scientific society the name of Shevchenko. Research
examines the basic aspects of creative collaboration of М. Chubaty with society.
М. Chubaty as an actual member scientific society the name of Shevchenko with
understanding went near of Ukrainian science on international forums. Presiding
in scientific society the name of Shevchenko, М. Chubaty tried to popularize society
among the wide circles of Ukrainian and American public. In a result an author
draws conclusion, about the role of М. Chubaty in activity and development of
Scientific society the name of Shevchenko. Due to active voice of М. Chubaty in
activity of scientific society the name of Shevchenko authority of Society grew in
the USA and Europe. Research is base on drawing on the complex of scientific,
structural–functional and historical methods.
Keywords: М. Chubaty, Scientific society the name of Shevchenko, Lviv, USA,
activity.
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Наукова школа професора Проскурякова:
нотатки до реконструкції історії науки і техніки
Зроблена спроба виокремити і окреслити внесок Л. Д. Проскурякова
та його наукової школи в історію науки і техніки. З’ясовано характерні
риси науково–технічної школи Проскурякова. Відтворено ключові сегменти
діяльності наукової школи у розробці теорії споруд. Метою статті є
відтворення внеску професора Л. Д. Проскурякова та його науково–технічної
школи у розвиток будівельної механіки.
Ключові слова: Л. Д. Проскуряков, наукова школа, науково–технічна
школа, будівельна механіка, теорія споруд, історія науки і техніки.

Стрімкий розвиток сьогодення у всіх галузях
глобалізованого соціуму, вимагає від науки щільного
кооперування вчених, академічної мобільності і доброчесності, концентрації зусиль багатьох дослідників і
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наукових колективів для вирішення фундаментальних
наукових проблем. Колективність праці дослідників
є основою сучасного наукового прогресу. Проблема
дослідження науки як суспільної форми діяльності,
однією з форм якої є наукова школа, наразі є питанням
ХХІ ст., що екстраполює вектори від індивіда до спільної
діяльності, проектованим на швидкий результат.
Наукові школи – специфічні творчі об’єднання
вчених, «неформальна інституціоналізація науки» [1, с.
214] – соціалізований феномен науки, що має величезний
вплив на когнітивне в науці і техніці в цілому [2]. Як
приклад, варто назвати школу фізиків Бора, школу
Резерфорда, які започаткували ядерну фізику; наукові
школи Лєбєдева, Ландау; фізіологічну школу Сєченова,
гематологічну школа Стражеско; школа Є. та Б. Патонів
та багато інших видатних шкіл фізиків, математиків,
медиків, істориків і природознавців [3].
Історіографічні надбання окресленої проблеми
чисельні і багатопланові: починаючи від етимології
поняття «наукова школа» й до осягнення суті цього
феномену в науці, через регламентацію формальних
і змістовних ознак наукової школи. Вище означене
окреслює ряд невирішених раніше частин проблеми,
яким присвячена публікація, адже за влучним твердження
видатного науковця Юрія Храмова, «гуманізація науки
і науково–технічного прогресу зумовила певний зсув
у історико–наукових дослідженнях» з орієнтацією на
«вивчення закономірностей розвитку науки як феномена
культури з її вищими гуманістичними орієнтирами,
ідеалами та цінностями» [4, с. 124].
На думку Ю. О. Храмова, «феномен «наукової школи»
досі не став однозначним і вимагає багатостороннього і
системного аналізу. Для істориків науки наукова школа
– об’єкт, які відображає складний спектр соціально–
творчих зв’язків між ученими, які її представляють.
Узагальнений словесний портрет наукової школи ще не
створено, але окремі характерні риси його вже відомі.
Власне наявність сукупності цих рис і дає підставу
присвоїти тому чи іншому об’єднанню вчених статус
наукової школи» [5, с. 55].
Тож, згідно методики та методології історичних
досліджень, формуючим завданням роботи є відтворення
основних положень наукової школи Л. Д. Проскурякова
у розробці теорії споруд. Методологічною основою
дослідження є загальні принципи об’єктивності та
історизму. Метою статті є відтворення внеску професора
Л. Д. Проскурякова та його науково–технічної школи у
розвиток будівельної механіки та історію науки і техніки
зокрема.
Історики науки і техніки чимало приділяють 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.
На підтвердження сказаного, слід навести слова
видатного вітчизняного фізика П. Л. Капіци: «Організації
науки не слід давати розвиватися стихійно, потрібно
вивчати закономірності розвитку колективної наукової
праці, ми повинні відбирати творчо талановитих людей.
І це повинно робитися на підставі вивчення досвіду
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діяльності видатних вчених і великих організаторів
наукової праці» [6, с. 164].
Історія свідчить, що окреслені наукові школи
своїм багаторічним існуванням довели надзвичайну
продуктивність і мали величезний вплив на прогрес
наукового знання. Пізнати природу наукових шкіл,
умов їх формування та розвитку, можна за допомогою
ряду законів і цим сприяти створенню сприятливого
для наукових співтовариств мікроклімату, або описати
ситуацію, яка ініціювала наукову школу або такі форми
організації вчених, які давали б максимальний науковий
ефект.
Звідси виникає важливість вивчення проблеми
«наукова школа» для вироблення науково обґрунтованих
критеріїв і рекомендацій управління наукою та великими
науково–дослідними колективами. Багатий матеріал
для цих досліджень дає історія науки, висловлювання
«живих класиків науки» – учасників наукових шкіл,
«хранителів» їхньої історії, адже на їхніх очах
зароджувалися і розвивалися творчі об’єднання вчених.
Так, визначальною рисою науково–технічної школи
Проскурякова є характерний стиль досліджень, адже між
ним та його учнями і послідовниками постійно існував
професійний зв’язок, що полягав у передаванні знання
та уміння, стилю дослідження і виокремлення його
результатів. Лавр Дмитрович виробив певний стиль у
науковому співтоваристві – він працював, об’єднуючись
з іншими інженерами–мостобудівниками.
У жвавих дискусіях, за участю кількох співбесідників,
проливалося світло на важливі проблеми будови мостів.
Ми можемо лише уявляти, яка атмосфера, яке життя,
яка інтелектуальна активність панували у Московському
інженерному училищі. Тут відчувався вплив Л. Д. Проскурякова, який створив свій специфічний стиль, що був
впроваджений при будівництві мостів Транссибірської
залізничної магістралі.
Метод і стиль досліджень Л. Д. Проскурякова,
підхід до розуміння людей і явищ, наукова ідеологія
визначають те, що прийнято називати «наукова школа»,
що сприяло перетворенню колективу дослідників у
колектив однодумців, тісну співдружність, свого роду
наукове та ідейне братство. Науково–технічну школу
Л. Д. Проскурякова характеризувало вміння чітко
сформулювати проблему, глибоке проникнення у суть
явищ, які розглядалися, надзвичайна вимогливість до
достовірності отриманих результатів.
У науково–технічній школі професора Л. Д. Проскурякова особливо чітко простежується традиція
наступництва, яка полягає у передаванні від одного
покоління дослідників до іншого не лише певного запасу
знань та ідей, а й підходів і методів. Іншими словами,
мистецтво дослідження і осягнення істини, стилю
мислення і стилю роботи.
Про роль традицій наукової школи влучно сказав
Ф. Жоліо–Кюрі: «У старих лабораторіях існують скриті
багатства: це традиції, духовний і моральний капітал
накопичений під час бесід і навчання, навіть звичайна
особиста присутність. У певний момент сукупність
цих передумов створює необхідні умови… Ідеї, колись
висловлені вчителями та іншими співробітниками,
як тими, що живуть, так і тими, що вже відійшли від
нас, постійно згадуються у розмовах і проникають
свідомо чи підсвідомо у мозок молодих вчених. Під
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час дослідницької роботи такі набутки полегшують
правильне пояснення, а іноді й саме відкриття…» [7, с.
80, 144].
Науково–технічна школа Л. Д. Проскурякова 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 наукову
продукцію, ідеї, відкриття, а й забезпечувала розширене
відтворення наступними поколіннями дослідників, коли
окремі її учасники самі ставали науковими лідерами,
керівниками нових «дочірніх» шкіл, або груп вчених,
нових напрямків. Школа Л. Д. Проскурякова дала
декілька поколінь вчених і нових напрямів в науці. І в
цьому її довговічність і життєва сила.
Для науково–технічної школи Л. Д. Проскурякова
була характерна певна творча атмосфера, обстановка
безперервного наукового спілкування і доброзичливості
дружніх дискусій, демократичності і наукової
принциповості, взаємної поваги і вимогливості,
відданості науці, наукового ентузіазму.
Магнетична сила Л. Д. Проскурякова – наукового
лідера пояснюється поєднанням його таланту і
високих моральних якостей. Нам він уявляється таким:
обдарованість, високі особисті наукові результати,
любов до науки і техніки та відданість їм, лекторська і
педагогічна майстерність, цілеспрямованість, наукова
принциповість, різнобічність знань та інтересів, висока
культура, моральний авторитет, доброзичливість, вміння
спрямовувати роботу і підтримувати ініціативу, інтерес
до людей. Історія свідчить, що вчені із власне такими
якостями ставали вихователями великих груп учнів.
Науково–технічна школа Л. Д. Проскурякова
зобов’язана своїм створенням та функціонуванням
тим, що колектив, створений професором мав високий
авторитет у галузі мостобудування, а також будівельної
механіки загалом. Зокрема, великий науковий потенціал
і значущість отриманих результатів, висока наукова
кваліфікація дослідників, їх здатність вирішувати
самостійно фундаментальні проблеми, а не повторювати
те, що вже в основному зробив їх вчитель.
Загалом, науково–технічну школу Л. Д. Проскурякова
авторка публікації визначає як неформальну творчу
співдружність дослідників різних поколінь високої
кваліфікації у межах такого науково–технічного напряму
як мостобудування на чолі з науковим лідером, об’єднане
єдністю підходів до вирішення проблеми, стилем роботи
і мислення, оригінальністю ідей і методів їх реалізації,
які отримали вагомі результати і завоювали авторитет та
громадське визнання в галузі мостобудування.
Серед плеяди найбільш яскравих представників
науково–технічної школи Л. Д. Проскурякова необхідно виокремити і назвати І. П. Прокофьєва [8],
М. М. Філоненка–Бородича [9], П. Я. Каменцева [10],
П. К. Худякова [11], П. А. Веліхова, Є. О. Патона [12].
Колектив науковців, об’єднаних Л. Д. Проскуряковим за
всіма ознаками є науково–технічною школою. Тематика
її досліджень опиралася на теоретичні і практичні
досягнення попередників.
Таким чином, усі науково–практичні пошуки наукової
школи Л. Д. Проскурякова були спрямовані на створення
ідеальної мостової споруди та мали такі особливості:
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поєднання науково–дослідної роботи і навчального
процесу; модернізація існуючих навчальних курсів і
започаткування нових, в основу яких покладені наукові
розробки вчених школи; створення спеціальностей і
спеціалізацій у зв’язку з потребами мостобудування.
Еволюція
мостобудування
здійснювалася
за
індуктивним способом, тобто шляхом переходу від
окремих фактів до часткових законів, а від них до
добре перевірених загальних принципів. Системно
пов’язані технічні рішення попередніх століть, надали
у розпорядження мостобудівників школи Л. Д. Проскурякова різні теоретичні і практичні підходи у
вирішенні проблем мостобудування.
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Professor Proskuryakov’s scientific school: some words
on reconstruction of history of science and technology
The publication attempts to define and outline the contribution of
L. D. Proskuryakov and his scientific school into the history of science and
technology. The main features of Proskuryakov’s scientific and technical school
are revealed. The key segments of the scientific school’s activity in the development
of the theory of buildings were restored. The aim of the article is to describe the
contribution of professor L. D. Proskuryakov and his scientific and technical school
in the development of construction mechanics.
Keywords: L. D. Proskuryakov, scientific school, scientific and technical
school, building mechanics, theory of structures, history of science and technology.
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Історичні уроки на прикладі роботи П. Куліша
«Мальована Гайдаммачина»
Гайдамаччина, як історичне явище, набуває особливої уваги серед
української наукової інтелігенції у другій половині ХІХ ст. До вивчення цього
феномену долучився і П. Куліш, перу якого належить дослідницька розвідка
«Мальована Гайдамаччина». У цій роботі автор подає опис гайдамацтва,
зазначає загальні причини виникнення цього явища та наголошує на його
внутрішньому змісті. В поданій статті зосереджено увагу на ключових ідеях,
викладених у Кулішевих студіях, та значущості їх для сучасної історичної
науки. Нами подано характеристику та аналіз ідейної частини оригінального
«публічно–історіософського твору» «Мальована Гайдамаччина», що
демонструє особливості сприйняття П. Кулішем цього феномену української
історичної дійсності.
Ключові слова: П. Куліш, «Мальована Гайдамаччина», гайдамаки,
козаччина.

Проблеми, які постають із формуванням історичного
концепту та схем розвитку суспільства, доволі часто
зіштовхують наукове розуміння з обивательським трактуванням подій, що призводять до конфлікту сприйняття
не тільки минувшини, а й сьогодення. Виходячи з
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вищезазначеного, історичні та інші суспільствознавчі
дослідження повинні бути позбавлені ідеологічних та
суб’єктивно–експресивних забарвлень. Адже процес
розбудови державності та створення умов для виховання
громадськості є безперервним та постійно вимагає
живлення в усіх сферах існування держави. З огляду
на це дослідження світоглядної системи П. Куліша як
історика набуває все більшої актуальності, адже його
роботи репрезентують соціальні запити на осмислення
минулого українського народу та запровадження уроків
історичного досвіду до широкого загалу. Складовою
до вирішення цього питання виступає його робота
«Мальована Гайдамаччина».
Проблема розуміння ідейного сприйняття минувшини П. Кулішем доволі багатоаспектна та тривала.
До трактування історичних поглядів П. Куліша зверталися сучасні науковці П. Гончарук, Л. Грінберг,
Л. Похила, М. Скрипник, Є. Нахлік та О. Ясь [1; 6].
Історико–публіцистичний твір П. Куліша «Мальована
Гайдамаччина» частково опрацьовано науковцями,
але спеціального дослідження не було здійснено.
Наприклад, Д. Дорошенко розглядає цю статтю в межах
монографії, присвяченій постаті П. Куліша, з метою
подачі характеристики його історичних праць. Автор
розглядає роботу як засіб донесення до загалу своїх
поглядів на гайдамаччину в популярній формі [2, c.
172]. Наголошується увага на широті задуму П. Куліша,
але разом з тим робота розглядається як сукупність
«справедливих і слушних зауваг», «тенденційних та
однобічних освітлень української історії» [2, с. 174].
У сучасному вимірі висвітлення твору «Мальована
гайдамаччина» відбувається за потреби ілюстрації
«ревізіоністського повороту» та особливостей історичного сприйняття минулого українського народу у
історіософських поглядах П. Куліша [6]. Проте варто
зазначити, що в період незалежності України, а саме
у 1994 р. на сторінках часопису «Філософська та
соціологічна думка» було здійснено фрагментарну
публікацію твору, який виступає об’єктом поданої
розвідки, без «художньо–ілюстративної частини» [5,
с. 142]. Розміщена в тематичній рубриці вітчизняна
філософія після статті Є. Нахліка «Позитивізм у рецепції
П. Куліша», де автор подає короткий аналіз твору [5, с.
138]. Детально зосереджено увагу на сюжеті стосовно
публікації твору на сторінках часопису «Правда» та
її наслідків [5, c. 146]. Загалом праця «Мальована
гайдамаччина» не потрапила в поле спеціальної уваги
істориків, тому метою поданої розвідки є аналіз її на
предмет специфіки поглядів П. Кулішем на українську
минувщину.
Опрацьована робота джерело являє собою окремо
оформлену роботу, написану на листах зошиту та має
закінчений інформаційно–ідейний вигляд. Це окрема
одиниця фонду «Літературні матеріали» ІР НБУ ім.
Вернадського, яка представлена двома складовими, де
перша – це стаття, безпосередньо записана П. Кулішем
(32 арк.), а друга – копія з журналу «Правда» (54 арк.).
Обидва документи є ідентичними за викладом інформації.
Отже, поданий рукопис був опублікований без змін.
Загальна кількість аркушів документу становить 86.
Праця, присвячена гайдамацтву, була підготовлена
вже у зрілому віці дослідника. У цей час він займався
видавницькою діяльністю й перебував на посаді
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редактора «Журнала Министерства путей сообщения»
у Петербурзі, яку обіймав з 1873 р. Захопившись
вивченням історії українського народу та працюючи над
виданням «Истории Воссоедениния Руси» (1874–1877),
П. Куліш написав статтю «Мальована гайдамаччина».
Привертає увагу те, що «Истории Воссоедениния Руси»
була укладена російською мовою, а в статті текст подано
українською, причому, автор наполегливо зберігає
особливості простонародного мовлення. У статті
відбиваються погляди дослідника на проблему розуміння
такого історичного явища як гайдамаччина, причин
виникнення та моральних рис її учасників. Автор також
наголошував, що підґрунтям для написання статті став
не стільки архівний, скільки етнографічний матеріал.
Варто зазначити, що «Мальована Гайдамаччина» була
підготовлена в проміжок часу між опублікуванням
Валуєвського циркуляра (1863) та Ємського указу (1876).
Зрозуміло, що видати її в Російській імперії українською
мовою було не можливо. Уперше «Мальована
гайдамаччина» була опублікована у львівському журналі
«Правда» у 1876 р.
Оскільки поданий твір є приналежним елементом
наукової літератури ХІХ ст., то він висвітлює рівень
знань та ідеологічне відношення до гайдамаччини не
тільки в наукових колах, а й у суспільстві. При цьому
варто розуміти, що дослідник повинен був обирати «між
двох істин»: з одного боку народна пам’ять у широкому
загалі вважала гайдамаків борцями за волю народу
(цією ж істиною хворіла й тогочасна наукова спільнота),
та була зовсім інша істина, про яку в період героїзації
минувшини ніхто з науковців занурюватися не бажав
(ця інформація зберігалася у польських та австрійських
архівах). Складається таке враження, що П. Куліш
спеціально вводить до наукового обороту документи та
спогади, які дискредитують гайдамаччину як таку. Але
вони дискредитують і самого дослідника, відштовхуючи
його від руху так званих збирачів української минувшини.
Чи робив автор це свідомо?
Пантелеймон Куліш демонструє доволі цікаву та
оригінальну подачу матеріалу в роботі. За твердженнями
самого автора робота складалася з окремих частинок,
які він називав «кунштиками», де моделювалися
певні ситуації, які далі «оживали», наповнювалися
соціально–побутовим змістом [3, арк. 3зв]. У передмові
до статті П. Куліш наголошував, що поштовхом до
дослідження став надісланий рукопис, який містив
малюнки, присвячені гайдамаччині, з описами до
них. Його ж робота полягала лише в упорядкуванні
матеріалу, написанні передмови та післямови та
власного коментаря [3, арк. 2зв]. Навіщо дослідник так
применшує власний внесок у дослідженні? Можливо,
це і є відповідь на питання, чи вдавався П. Куліш до
дискредитації гайдамаччини свідомо, провокуючи
суспільство повстати проти негативної оцінки такого
народного явища та маючи намір взятися за вивчення
цієї проблеми більш ґрунтовно?
Іноді, тамуючи жагу одинацтва, автор створював
ілюзію значущості. Не будучи безпосередньо у вирії подій,
намагався оточити себе різноманітними інформаційними
джерелами, які мали сформувати в уяві П. Куліша
найповніший образ минулого. З височин сьогодення
можна дорікнути досліднику в інтерпретаційних
коливаннях історичних подій, які доволі часто спиралися
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на ідеологічно заангажовані джерела (як сталося з
документами польських архівів). Зрозуміло, що тогочасна
історична наука тільки формувалася, та пройти тернистий
шлях методологічного становлення без помилок було не
можливо – все ж таки П. Куліш доволі часто дозволяв
собі вважати окремі джерела істиною вищої інстанції.
Проте не варто відкидати його невпинного бажання
до розширення джерельної бази у вивчені як окремих
моментів в історії українського народу, так і загального її
перебігу, хоча й з певними перегинами, що мали на меті
пожвавлення розвитку критичного мислення в тогочасній
історичній науці.
У Мальованій гайдамаччині автор спирається на
різнопланові джерела, такі як «Акты Южной и Западной
Руси», «Історія русів», «Літопис Самовидця». Можна
припустити, що були використані й праці М. Карамзіна:
посилання відсутні, але у висновках автор схвально
відгукується про його теорію щодо рівня розвитку
суспільства, який визначає ступінь просвітництва й
моралі [3, арк. 30зв]. Також П. Куліш використовував
літературно–етнографічні збірки у підготовці до
цієї роботи: «Кобзарські думи», поеми «Гайдамаки»
Т. Шевченка, етнографічну збірку М. Максимовича,
повість М. Гоголя «Тарас Бульба» та власну працю
«Записки о Южной Руси». При підготовці праці автором
були використані польські джерела, до яких отримав
доступ по вступі на службу при польському окрузі
Російської Імперії (1864–1868 рр.). Безпосередньо
П. Куліш посилається на «Bunt hajdamakov na Ukrainie
w.r. 1768 opysany przez Sippomana i dwoch bezimiennych.
Poznan 1854, rzez human’ska, przez navesnego s’wiadka,
str. 36, rzezi hajdaman’skiej, Jakuba Michalowskiego Ksisga
pamistnicza».
П. Куліш проводить крізь весь текст ідею необхідності
звернення до свого історичного минулого та врахування
досвіду попередніх поколінь для здійснення наступного
вибору, щоб сформувати якісно нове історичне майбутнє.
Дослідник ставить за мету осмислити повстанську
тематику селянсько–козацького руху, розширивши джерельну базу, що робить його руйнівником традиційно–
романтичного погляду в історичній науці козацько–
гайдамацький період. Складається таке враження, що
автор спеціально наголошує на негативних людських
якостях часів Гайдамаччини.
У вступі до роботи «Мальована гайдамаччина»
П. Куліш зазначає важливість збереження ідентичності
та ідеї осібництва «Не стерто краси з лиця землиці
руської; не заморочено до останку й руського розуму:
все бо ще він сягає в свою старосвіщину поживищу і
цілющу воду споминок, а ті споминки забезпечують ему
будущину его» [3, арк. 1]. Це свого роду спроба підняття
духу та гордості за здобутки українського народу
«про оборону християнського світу з одного боку – од
посягателів на достатки тай живу кров християнську,
а з іншого – на саму невмирущу душу та й на трудові
заробітки народу руського» [3, арк. 1]. Далі П. Куліш
наводить думку про «тямущіх людей», котрі слідували
історичній правді, проте не виключає, що в кожного вона
«була своя», як наприклад, у «віщого Бояна» [3, арк. 1зв].
Також автор подає аналіз кобзарським думам, в яких
зображують прихильність козаків до християнства, які,
на думку П. Куліша, навіть не знали «на чому стоїть віра
християнська й чим вона в поругу подається» [3, арк. 2].
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Звичайно, П. Куліш прописує думку про складність
процесу соціальної генези та відмінність у підході
оцінки історичної дійсності для учасників подій та їхніх
нащадків. Не менш важливою для дослідника є потреба
поширення історичного знання серед загалу, проте
робить він це обережно, не застосовуючи «козакування
в словесності» [3, арк. 2].
Автор розписує процес поповнення козацької
спільноти, якому сприяло «святе слово, проповідане
здавна кострами й підземеллями інквізиціями», що
зумовило привнесення до козацького середовища
«ненависть до церковних мучителів» [3, арк. 4зв]. Тобто
соціально–побутові умови, що склалися територіально
між Дніпром та Підгір’ям, формували новий постулат
«у п’яних головах»: оборона від латинства [3, арк.
4зв]. Протиріччя на релігійному підґрунті призводили
до дійств низького морального рівня. П. Куліш доволі
яскраво демонструє наслідки зіткнення двох релігійних
систем. Дослідник змальовує наступну трагічну
ситуацію: козаки руйнували костел і промовляли «Коли
ваш Ієзус старший від нашого Спаса хай спасе Вас.
Амінь!» [3, арк. 5]. Та разом з тим зазначив, що зневага
та приниження на релігійному підґрунті були взаємними.
Кожен із сюжетів спрямований на висвітлення
особливостей співіснування польського панування,
засилля католицтва та вольного козацького елементу.
Використовуючи елементи, що пожвавлюють сприйняття
змальованого у творі «Мальована гайдамаччина», досягає
високого ступеню атрактивності. Зокрема привертає
увагу п’ятий сюжет, де викладені думки з приводу
історичного розвитку України, який формується в умовах
постійної оборони по «взграничьях» та «в середині землі
своєї» [3, арк. 6зв]. «Пороблено чужоземцями серед нас
багатих и значних задля якоїсь культури, котрої люде
прості не розуміли, а не розуміли через шкільню зневагу
рідної мови задля чужої» [3, арк. 9].
Привнесення культурних здобутків, не властивих
українському народу, слугувало перетворенню його
на люд «темний, неписьменний, відособлений духом
польської конституції», а дождавшись періоду Руїни
український люд отримав можливість «руйнував
залюбки жида орендаря и пана богатиря». Постійне
нацьковування релігійних установ людей один проти
одного провокували ще більше ідею невдоволення [3,
арк. 9]. Кожна описана ситуація демонструє негативні
риси учасників гайдамацького руху. Різкі випади проти
інтелігенції, що «вивчена в чужеземських споминках по
школах, занедбовували і зневіряли історію всесвітню
задля своєї видуманої Грабянками, Величками і псевдо–
Кониськими», поглиблювали конфлікт П. Куліша з
панівною думкою щодо героїзації гайдамаччини [3,
арк. 14]. Також П. Куліш зазначає, що «Незнаний автор
Мальованої гайдамаччини» здійснював спроби відійти
від «завзятого козацького романтизму», оскільки
«опоетизована старовина» може бути доречною лише
«при ясному світлі позитивної критики» [3, арк. 14зв; 15].
Вважаємо за доцільне звернути увагу на сюжет
змалювання перетворення «старого Мирона на
гайдамаку». Автор здійснив спробу донести до читача
драматизм сільського буття в умовах впровадження унії
та польського панування. Зокрема подається картина, де
чоловік, повернувшись додому, став свідком подружньої
зради з представником ще до недавно православної
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віри, а нині греко–католицтва: «Бач на що ксьондзи
навертають наших попів до унії: щоб ішли їх латинським
слідом. Уже йому й чужа жінка знадобилась» [3, арк. 15].
Результатом цього було вбивство обох і навіть з’явилася
думка, чи варто те саме зробити з дітьми. Але селянин
після замислився, як йому жити і про те, куди податися
[3, арк. 15]. Пусковим механізмом відзначено переворот
у цінностях: повне їх падіння і, як наслідок, низложіння
ідеалу буття, довіри. На нашу думку, варто привернути
увагу до сатиричних елементів твору «Мальована
гайдамаччина», де з усією серйозністю прописані
діалоги, «як краще смажити жида та польського пана,
щоб смалець не витік» [3, арк. 22]. Привертає увагу
розповіді про «забавки» гайдамак, наприклад, як ті
побилися об заклад про те, чи втопиться панська дитина,
чи ні. Переможець отримував або гроші або вижившу
дитину у помічники [3, арк. 24зв]. Тобто у творі зібрані радикальні ставлення до польського елементу та
акцентується увага на свободі вибору, що історично
притаманна українському етносу.
Не можна опускати й обґрунтування П. Кулішем
релігійного чинника в отриманні продукту «гайдамацтво». Як зауважує автор, здійснюючи політику
залякування, «давні попи й ченці» ставили собі за мету
«освітити розум темної громади правдивим світом
христової науки, лякали його пекельними муками
на другім світі». Подібні дії призвели до відсутності
адекватного сприйняття реальності та отримання волі
окремими представниками суспільства, які стали «не
людським, звірячим рабом», а вирвавшись на волю,
не тямив кращої долі «як тільки по степах–полях
гуляти, ляхів, жидів розбивати». На думку, П. Куліша,
руйнування було єдиним козацьким ідеалом. При цьому
він не є голослівним, а посилається на доступні йому
джерела: «Як він (козак) зруйнував ту саму Україну, котру
обороняв од своїх, мовляв, душманів, довідатись можна
з виданих у Києві актів про останнє козацтво на правому
боці Дніпра» [3, арк. 25]. Автор вкотре наголошує на
деструктивній складовій козацтва: «всі щось будували,
одне козацтва співало й міркувало про руїну. Аби йому
помститися ляхам та католикам, аби сплюндрувати жида
орандаря, аби вирізати ворогів своїх на Вкраїні, – більш
ні про що воно не дбало» [3, арк. 26зв].
Цікава позиція автора стосовно сприйняття культурних
здобутків інших народів, та вміння не тільки зберігати, а
й усвідомлювати історичні уроки. Подібне ставлення не
вплинуло позитивно на ідею самовизнання українського
народу. П. Куліш наголошує, що зупинивши розвиток
і пошуки альтернативного живлення, за відсутності
подальшого розуміння, «куди вести сю темноту»,
повертали до історичних задач, що не були вирішені ні
Б. Хмельницьким, ні М. Залізняком [3, арк. 30зв].
Таким чином, звернення до твору П. Куліша «Мальована Гайдамаччина» є актуальним й на сьогоднішній день
з огляду на сучасні геополітичні умови. Використовуючи
художні засоби у творі, автор підсилює емоційну складову,
яка мала на меті привернення уваги до проблематики
гайдамацтва та усунення можливостей її повторного
відродження. Піддавши аналізу твір П. Куліша, доходимо
висновку про оригінальність способу розв’язання
проблем, які лежать у площині сприйняття такого явища
як Гайдамацтво. Це була свого роду спроба ціннісного
перевороту в достатньо усталеній світоглядній системі,
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орієнтованій на оспівування історичної минувшини
українців. Автор намагається подати сутність явища
крізь заломлення людських життів, наголошуючи,
яким чином було сформоване, що сприяло долученню
людей до цього, яким чином збиралися людські ресурси,
формування ідеї несприйняття польщизни та все, що
з ним пов’язано. Більшість обґрунтувань спираються
на особистісні рівні міжлюдських відносини, релігійні
фактори, повсякденні негаразди, взаємовідносини в
родині, тому мають виразне емоційне зафарбування.
Даною розвідкою не завершується аналіз поглядів
П. Куліша на героїчні сторінки українського народу.
Здійснений аналіз заявленого твору є складовою до
вирішення проблематики пов’язаної з осягненням ідеї
української історії визначного українського романтика.
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Historical lessons on the example of P. Kulish’s work
«Painted Haydamachyna»
In the late nineteenth century scientists of Ukraine begin to study the
phenomenon of history like Haydamachyna. And P. Kulish keep tryed to understood
this fact in his work «Painted Haydamachyna». In that paper, the author gives a
description of haydamatstvo, and try to tell to common causes and emphasizes that
content. In the submitted article focuses on the importance of ideas in visions of
P. Kulish, and the possibility of their practical use in modern historical scholarship.
And in this article We filed characterization and analysis of the ideological part of
the original «Painted Haydamachyna», and showed features of perception of this
phenomenon Kulish Ukrainian historical reality.
Keywords: Kulish, «Painted Haydamachyna» Haydamachyna, Cossacks.
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Колгоспне будівництво на Тернопільщині
упродовж вересня 1939 – червня 1940 рр.
Аналізуються причини та початковий етап колективізації на
Тернопільщині у 1939–1941 рр., а також висвітлюються основні соціальні
зміни в середовищі українського селянства. Охарактеризовано методи
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примусу селян Тернопільщини до вступу в колгоспи, а також заохочення
до співпраці з радянською владою. Досліджено зміну якісних показників
сільського господарства внаслідок колективізації.
Ключові слова: колективізація, колгоспи, Тернопільщина, радянізація.

Перетворення в сільському господарстві Тернопільської області, як і на всіх західноукраїнських землях,
здійснювалися за радянським взірцем, що насамперед
означало застосування до населення регіону відповідних
радянських законів та позазаконних і надзаконних
директивних документів Комуністичної партії й
радянського уряду, які дійсно домінували над усіма
правовими документами.
Пропаганда успіхів колгоспного будівництва на
теренах Тернопільщини розгорнулася вже на першому
етапі «боротьби» за соціалістичні перетворення
галицького і волинського села випробуваними формами й
методами, насамперед із застосуванням фальсифікованої
статистики. Тогочасна місцева преса засвідчувала
турботу партії та уряду про колгоспне селянство, що
забезпечувала успіхи в колгоспному будівництві та
підвищенні добробуту селян. У публікаціях 1940 р.
йшлося про заходи щодо зміцнення матеріальної бази
новостворених колгоспів. Інформувалося, що їм було
передано понад 1 тис. житлових будинків і майже 1200
допоміжних будівель, 375 конюшень, 140 свинарників,
340 корівників, 310 зерносховищ. Крім цього, колгоспи
одержали 1570 коней, 3240 голів ВРХ, 900 свиней,
1440 овець, близько 3 тис. штук птиці. Було зменшено
податки з господарств колгоспників на 25% проти
суми, обчислюваної від суми одноосібних господарств.
На будівництво в колгоспах асигновано 234 тис. крб.,
колгоспи отримали 13,7 тис. га лісів місцевого значення
та 81 ставок [2, с. 37].
Для роботи в колгоспах, МТС, сільськогосподарських
організаціях зі східних областей республіки в
Тернопільську область прибули 195 агрономів,
75 зоотехніків, 75 ветлікарів та інші спеціалісти.
Протягом року на місцевих курсах підготовлено 240
чоловік керівних колгоспних кадрів (голови колгоспів,
бригадири), 980 трактористів і близько 5 тис. інших
фахівців сільського господарства. За рік господарювання
колгоспи досягли певних успіхів у розвитку громадського
тваринництва: створено 80 молочно–товарних ферм, 76
свиноферм, 63 вівцеферми, на яких утримували понад
5,2 тис. голів ВРХ, 4,7 тис. свиней, 5,3 тис. овець.
Закладено умови дальшого розгортання колективізації сіл області, завдяки яким навесні 1941 р. кількість
колгоспів зросла з 86 до 204; в більшості колгоспів
проведено землевпорядкування, що відкрило можливості для застосування комплексу сільгоспмашин і
впровадження сівозмін. З’явилися єдині колгоспні
масиви, зросли земельні площі колгоспів: якщо в 1940 р.
в середньому на 1 колгосп припадало 222 га землі, то
навесні 1941–го – 327 га. На карті області з’явилися села
суцільної колективізації [2, с. 38–40].
У пропагандистських цілях використовувалися дані
місцевого бюджету, який, по–перше, був затверджений
з піврічним запізненням, а по–друге – з попередньої
причини практично не виконувався по його основних
статтях, насамперед по наповненню дохідної частини
(через невиконання завдань об’єктами виробництва) і
по видатках на фінансування окремих галузей. До таких,
зовні привабливих, але фінансово мертвих бюджетів
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належав бюджет Тернопільської області на 1940 рік. Цим
бюджетом для заходів з обслуговування та забезпечення
розвитку обласного сільського господарства передбачався
комплекс витрат: на галузь рослинництва – 0,2 млн. крб.,
на тваринництво – 2,5 млн. крб. Значні кошти йшли на
зооветеринарне обслуговування села: 1,8 млн. крб. –
на утримання ветеринарної мережі та по 0,3 млн. крб.
– на утримання зоотехнічних пунктів і на заходи по
боротьбі з епізоотією. За рахунок цих коштів у кожному
районі планувалось організувати ветеринарні лікарні,
ветфельдшерські і зоотехнічні пункти, ветамбулаторії.
Створювалися контрольно–насіннєві станції (11),
баклабораторії, лабораторії «асколі» та дезінфекційні
загони й м’ясоконтрольні станції (всі – по 5). Крім цього,
0,6 млн. крб. спрямовувалися на ветеринарне будівництво.
Виділялися відповідні кошти на організацію в області 38
МТС і 6 радгоспів [1, с. 12–13].
Загалом планом фінансування сільського господарства в 1940 р. передбачалися затрати в сумі майже
2,8 млн. крб. Чотири райони області (Бережанський,
Бучацький, Борщівський, Кременецький) для фінансування сільського господарства отримували майже по
130 тис. крб., інші – в основному по 42,52 тис. крб., бо
на території чотирьох згаданих районів формувалися
контрольно–насіннєві станції та основна мережа
ветеринарно–санітарних установ [1, с. 69].
Хоча колективізація західноукраїнського села в
передвоєнні роки не тільки не була завершена, а й не
набрала широких масштабів, вона мала масштабні
негативні економічні, політичні та соціально–культурні
наслідки в усіх сферах життя населення Західної України
в період від Народних Зборів до початку радянсько–
німецької війни. Соціальною базою колективізації були
безземельні й малоземельні селяни. У Тернопільському
воєводстві нараховувалося 44511 безземельних і 173966
малоземельних селянських господарств, яким належали
210841 га землі (по 0,96 га на одне господарство) і 29485
господарств, які мали у своєму розпорядженні 363889 га
землі (по 12,3 га на одне господарство). У створенні
колгоспів партійно–державні органи опиралися на
перші дві групи селянських господарств. Саме їм
радянська влада передала понад 200 тис. га орної
землі із 369,3 тис. га націоналізованих поміщицьких,
монастирських, церковних і осадницьких угідь. Темпи
створення колгоспів форсувалися: у квітні 1940 р. на
Тернопільщині діяло 45 колгоспів, у грудні – 86, березні
1941–го – 204, червні – 532. У червні 1941 р. на території
області були об’єднані в колгоспи 46402 господарства
(15,3% наявних), яким належали 173752 га землі (17%
оброблюваних угідь).
Важливим елементом перебудови західноукраїнського
села радянська влада вважала організацію мережі
радгоспів як зразкових господарств в аграрному
секторі соціалістичної економіки. Для їх створення й
забезпечення ефективного функціонування зі східних
областей УРСР в західний регіон відрядили відповідні
кадри: по 25 агрономів, зоотехніків, ветеринарів,
старших бухгалтерів, 22 механіки, 50 комбайнерів, 96
трактористів. Уже в 1940 р. у Станіславській області діяло
7 радгоспів, Дрогобицькій – 4, Волинській, Львівській,
Ровенській, Тернопільській – по 5. Стратегічним заходом
радянської влади, спрямованим на зміцнення колгоспів
й утвердження радянської влади на західноукраїнських
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землях, стала організація в регіоні машинно–тракторних
станцій. Навесні 1940 р. в західних областях УРСР діяло
174 МТС, які обслуговували 549 колгоспів і надавали
різнопланову допомогу в сільгоспроботах 130 тис.
селянських господарств. Напередодні війни в регіоні
було 197 МТС [4, арк. 118–120].
«Насильницька колективізація одноосібного західноукраїнського села набрала характеру гострої боротьби.
Вона супроводжувалася репресіями відносно одних і
заграваннями з іншими. На темпи й методи колективізації
значною мірою впливала боротьба з учасниками
національно–визвольного руху. Від результатів цієї
боротьби залежала й доля колективізації. Ціною
величезних зусиль і численних жертв радянська влада
нав’язала західному регіону України радянську модель
колективного господарювання. Особливості перетворень
у сільській місцевості пояснюються розірваністю цього
процесу внаслідок війни. Причому 1939–1941 роки були
більш спокійними. Друга половина 40–х років характерна
загостренням ситуації й наростанням конфліктів
на основі колективізації. Спочатку колективізація
проводилася силами відряджених зі східних районів і
відзначалася наростанням репресій з боку державного
апарату. Місцеве населення до завершення розгрому
УПА утримувалося від вступу до колгоспів. Об’єднання
одноосібних господарств у колгоспи призвело до різкого
зниження їх ефективності. Потрібні були потужні
державні дотації, щоб утримати нові колгоспи» [4, арк.
127–128].
Фронтальні підсумки першого періоду соціалістичних
перетворень у сільському господарстві області зробила
обласна звітно–виборна конференція у квітні 1940 р.
За партійною ідеологічною традицією, аналіз стану
справ на ту пору розпочався із окреслення негативних
параметрів стану таких справ у попередній період. У
звітній доповіді зафіксовані широко використовувані
в той період цифри: від панської Польщі у спадок
радянській владі залишилися 44,5 тис. безземельних
селянських господарств і майже 174 тис. малоземельних
селянських родин, яким належало 210,8 тис. га землі
(в середньому по 1,2 га на селянську сім’ю). Водночас
29,5 тис. куркульських господарств мали у своїй
власності 363,9 га землі (в середньому по 12,3 га на
одне господарство). Низькою була забезпеченість селян
тягловою силою і продуктивною худобою: навіть на
початку 1940 р. на Тернопільщині залишалися 99,2 тис.
безкінних господарств і 81,6 тис. господарств, які не
мали корів.
Радянська влада націоналізувала в Тернопільській
області майже 868,9 тис. га земель, з яких 111,3 тис. га
складали ліси. Більше 112 тис. селянських господарств
отримали 200 тис. га землі, тобто по 1,8 га на селянський
двір. Зауважимо, що вищенаведеними даними
кількість безземельних і малоземельних господарств
перевищувала 218 тис. (такою була реальна цифра
селянських сімей, що страждали «земельним голодом»),
однак землю з рук нової влади отримали лише 51,4%
цих сімей, а 106,3 тис. селянських господарств так і
залишилися безземельними або малоземельними. Хоча
резерв для вирішення проблеми «земельного голоду»
в області був досить потужним, з націоналізованих
868,9 тис. га землі селянам роздали 200 тис. га (23%
націоналізованого масиву).
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Не розподілені 668,9 тис. га (77% націоналізованої
площі) розкривали справжні стратегічні наміри
радянської влади щодо сільського господаря: в недалекій
перспективі він мав залишитися без землі, а безземельний
сільський господар не в змозі чинити опір (спочатку
економічного, а потім – соціального і політичного),
стає беззахисним перед репресіями силових структур.
Резервна нерозподілена земля призначалася для
майбутніх радянських резервацій у сільській місцевості
– колгоспів, яких в області навесні 1940 р. організували
45. Ці колгоспи об’єднували 3,9 тис. селянських дворів
і 8,3 тис. працюючих на 10,1 тис. га землі. Колгоспам
належали 2 тис. коней, 1,8 тис. голів ВРХ, 712 свиней
і 282 вівці. На ту пору в області діяло 5 радгоспів
(м’ясомолочний, буряковий, насіннєвий, 2 конерадгоспи)
на 7,2 тис. га землі. Ці 50 аграрних радянських структур
(45 колгоспів і 5 радгоспів) обслуговували 22 МТС із
тракторним парком у 154 одиниці радянських марок та
93 одиниці іноземних марок [5, арк. 42–43].
Партійне керівництво області визнає «окремі помилки»
у здійсненні колективізації. Так, у Великобірківському
районі, скориставшись відсутністю належної перевірки
бажаючих вступити до колгоспу, разом з бідною й
середньою верствами населення «у колгосп потрапили
ворожі елементи з метою дезорганізації роботи», а в
Борщівському районі «внаслідок недостатнього рівня
керівництва колгоспом та масово–політичної роботи
серед колгоспників» з новоорганізованих артілей почали
виходити окремі члени.
З метою зміцнення колгоспів і радгоспів сільськогосподарськими кадрами в області було організовано
чотири технікуми (механізації сільського господарства,
плодоягідний, рільничий, зоотехнічний) та дві
сільськогосподарські школи (підготовки трактористів,
агротехніків, зоотехніків і ветсанітарів). Окрім цього, на 15–
денному семінарі перепідготовлено 38 землевпорядників,
50 агрономів, 16 зоотехніків, 43 ветлікарі. На 5–денному
семінарі пройшли перепідготовку більше 2 тисяч
працівників масових сільськогосподарських професій.
Працювали курси трактористів і помічників трактористів
при МТС, де навчалися понад 300 осіб, з них майже
80 – жінки. Організовано 790 агрогуртків, у яких
агронавчанням охопили понад 20 тисяч землеробів.
Матеріали обласної партконференції, насамперед
звітна доповідь секретаря обкому, перенасичені
статистичним матеріалом без належної аналітичної
обробки та необхідних висновків. Зокрема, вказано,
що орні землі області складають 1 млн. 42,3 тис. га, в
тому числі 1 млн. 35 тис. га по селянському сектору і
7 229 га – по радгоспах; озимина засіяна на площі
318,2 тис. га, ярі культури – на 658,6 тис. га, зернобобові
– на 424,7 тис. га, технічні культури – на 21,3 тис. га.
Для 99,2 тис. безкінних господарств, які мали обробляти
155 тис. га землі (по 1,56 га на кожне), організовано
33 тис. супряг, чим охопили 79,5 тис. (80%) таких
господарств. Повідомлено, що на весняну сівбу 1940 р.
область забезпечена посівним матеріалом на 112% (для
чого?), але льону – лише на 35%, кормових трав – на 51%.
Очищено 78% посівного матеріалу. Відремонтовано 85%
сільськогосподарського реманенту. З необхідних для
області 14 тис. т мінеральних добрив на початок квітня
1940 р. завезено лише 583 т. Органічних добрив вивезено
на поля майже 720 тис. т [5, арк. 43–44].
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Конкретний аналіз стану справ на тих ділянках
сільськогосподарського виробництва, яких стосувалися
вищенаведені статистичні дані, розкриває фіктивний
характер партійної цифрової статистики, оприлюдненої
на конференції. Реальні показники роботи різних сфер
сільського господарства області, використовувані в
рішеннях обкому партії та облвиконкому, в абсолютній
більшості відрізняються від офіційних відкритих даних
в негативний бік. Такі суперечності спостерігаються
між двома найбільшими партійними заходами 1940 р.,
що стосувалися проблем сільського господарства:
Першою обласною партконференцією 23–25 квітня
1940 р. та пленумом обкому партії, що відбувся рівно
через два місяці – 24 червня 1940 р. з порядком денним
«Про реалізацію рішень Червневого пленуму ЦК КП(б)
У «Про підготовку до збирання врожаю та заготівель
сільськогосподарських продуктів у 1940 році»».
Суперечності між цими документами з’являються
через оприлюднення перших конкретних показників. Так,
у звітній доповіді партконференції сказано, що площа
весняної сівби ярих навесні 1940 р. складає 658,6 тис. га,
а в планових завданнях, озвучених на пленумі обкому
партії, названі 610,7 тис. га. Це аргументувалося
передачею 47,9 тис. га іншим організаціям без уваги
на те і без урахування того, що передані землі також
повинні засіватися. І вони засівалися, бо при плані
посіву, за даними обкому партії, засіяно 623,6 тис. га,
тобто 102% площ. Отже, у планове завдання з посіву
ярих зернових обласна влада не включила передані
землі, але врахувала частину їх при підведенні підсумків
виконання плану посіву. Бо як можна було засіяти
623,6 тис. га при наявних 610,7 тис. га? Таке можливе
тільки при застосуванні методик радянської статистики.
Незважаючи на забезпеченість посівним матеріалом (112% за даними партконференції), план
посіву було виконано лише по зернових, коноплів та
цукровому буряку і «провалено» – по картоплі (93%),
городніх культурах (80%), кормових культурах (85%),
багаторічних травах (68%), тютюну (72%), льону (38%).
Більше того, площа засіяних ранніх зернових культур
досягла 349,9 тис. га при планових 307,5 тис. га, тобто
збільшилася на 42,4 тис. га. Парадокс: загальна площа
посівів ярих зернових зросла на 12,9 тис. га, а ранніх
зернових, які входять в число ярих, – аж на 42,4 тис. га.
Причому, як показує решта статистичних даних,
площа посівів інших культур суттєво не змінювалася.
Отже, знаходимо суперечності не лише між окремими
партійними документами, а й у межах одного такого
документа. Як зазначено у матеріалах обласної
партконференції, за зиму 1939–1940 років (до 1 квітня
1940 р.) на поля області вивезено 718,6 тис. тонн гною.
У матеріалах згаданого пленуму обкому партії названа
цифра в 1,5 млн. т, причому 1,2 млн. т з них вивезені на
поля під картоплю. Та ж сама проблема: як і звідки могли
з початку і до середини квітня, коли вже розпочинається
посадка картоплі, з’явитися на полях області (всього за
2–3 тижні) понад 780 тис. т гною, якщо за 4 попередні
місяці його вивезли менше? [6, арк. 29].
Важко пояснити ситуацію із завезенням і внесенням
мінеральних добрив. На партконференції називалася
потреба в 14 тис. т, з яких на час її роботи було завезено
583 т. На пленумі обкому сказано, що мінеральні добрива
вносилися лише під цукровий буряк (близько 1,6 тис. т).
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Про задоволення потреб області в мінеральних добривах
говорити не доводилося. За даними партконференції,
весняну посівну кампанію області обслуговували
22 МТС із тракторним парком 154 вітчизняних і 93
іноземних одиниці. На пленумі обкому стверджували, що
у згаданих 22 МТС навесні 1940 року на полях області
працювало 226 тракторів марок СТЗ–НАТІ та У–2. Однак
як зафіксовано в матеріалах пленуму, посівна кампанія
1940 р. на 80% була проведена за рахунок ручної праці.
З цих же матеріалів випливає, що план тракторних робіт
МТС області станом на червень виконали лише на 18,3%
річного завдання (при необхідних 50%) [6, арк. 30].
У колгоспах і радгоспах області, в одноосібних
селянських господарствах, як констатував пленум
обкому партії, літній догляд за зерновими й технічними
культурами, підготовка до жнив проводилися
незадовільно. План догляду за посівами не виконано
по жодному показнику: по зернових – на 64–78%,
цукровому буряку – 63% (проривання) і 6–7% інші
роботи з посівами. Підживлення посівів не проводилося
[6, арк. 33]. Залишався високим відсоток ручної праці.
Наявна кількість збиральної техніки могла зібрати
врожай лише з 21,4 тис. га (всього 4,2% засіяних площ),
а по колгоспах – з 6,5 тис. га (з 38% площ), тобто для
ручної праці по області залишалося 95,8% посівного
клину, а по колгоспах – 62%. Проблема ускладнювалася
тим, що на червень, тобто перед самим початком жнив,
збиральна техніка була відремонтована лише на 35–40%,
а по МТС – на 50–60% [6, арк. 36–37].
Ще гостріше стояло питання про забезпечення
пальним і мастилами сільгосптехніки області на
період жнив. Наводяться цифри потреб області в цих
матеріалах, але немає даних щодо їх наявності. Так, для
загальногосподарських потреб необхідно було 1516 т гасу,
760 т бензину, 100,5 т дизельного пального, 145 т автолу,
37,5 т солідолу тощо. Найвищий ступінь забезпеченості
пально–мастильними матеріалами в аграрному секторі
був по МТС, проте і тут стан справ склався більш ніж
критичний. За потреби у 814 т гасу МТС отримали 167 т
(20,5%), бензину – при потребі 83 т – 24,7 т (24,8%),
дизпального при потребі 49,1 т – жодної тонни, автолу за
потреби 66 т – 23,6 т (35,8%), солідолу за потреби 17,6 т
– 0,25 т (1,4%). Вирішити проблему практично не було
можливостей з причини відсутності необхідної кількості
ємностей: в МТС при сумарній потребі в ємностях на 1068
т пально–мастильних матеріалів знаходились ємності
лише на 392 т (36,7 т за потреби) [6, арк. 39]. Безсумнівно,
такий стан справ у сільськогосподарському секторі
господарства краю був прямим результатом «керівної
ролі» радянських державних і особливо партійних органів
в організації аграрного виробництва.
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Художник і війна: повсякдення окупованого
Києва (1941–1943) на акварельних малюнках
художника–етнографа Юрія Павловича
На основі аналізу архівних документів, матеріалів з фондів
Національного музею історії України та опублікованих джерел досліджено
маловідомі сторінки життя і діяльності в період нацистської окупації 1941–
1943 рр. представника творчої інтелігенції Києва – художника–етнографа
Юрія Павловича. Простежуються матеріально–побутове становище та
стратегії виживання науковця в умовах воєнного лихоліття. Висвітлено
його діяльність у створених окупаційною владою науково–просвітницьких
установах – Музеї–архіві переходової доби та Музеї до– і ранньої історії
у Києві. Малюнки, написані художником в роки окупації, розглядаються
як повноцінне історичне джерело, що дозволяє відтворити та емоційно
наповнити окремі події повсякденного життя киян крізь призму художнього
бачення автора.
Ключові слова: Юрій Павлович, художник, науковець, творча
інтелігенція, Київ, Друга світова війна, нацистська окупація, повсякденне
життя.
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Важливою науковою проблемою, що потребує
об’єктивного висвітлення, є дослідження діяльності
представників творчої інтелігенції Києва, яким довелося
жити в умовах нацистської окупації міста 1941–
1943 рр. Здебільшого, діяльність творчої інтелігенції
в роки окупації історики розглядають в контексті
характеристики роботи установ культури: музеїв,
бібліотек, архівів, театрів тощо. При цьому значну
увагу приділяють висвітленню причин, які спонукали
інтелігентів до співпраці з окупантами.
Вагомими
історіографічними
джерелами
для дослідження діяльності інтелігенції є твори
образотворчого мистецтва, написані митцями, що
залишилися в окупованому Києві. Вони дозволяють
поглянути на події війни і окупації з іншого ракурсу
– через сприйняття і ставлення до них автора, містять
цінну краєзнавчу інформацію, пов’язану з описом життя
й побуту мешканців міста в умовах воєнного лихоліття.
Основним джерелом до написання цієї статті послужили малюнки українського художника–етнографа Юрія
Юрійовича Павловича (1872–1947), що зберігаються у
фондах Національного музею історії України. Тривалий
час його біографія, наукова діяльність, творча спадщина
залишалися поза увагою науковців. Однією з перших
вивчати доробок Павловича розпочала В. Борисенко [1].
2001 р. дослідниця упорядкувала перше окреме видання,
присвячене творчості художника. До нього увійшли
понад 200 репродукцій акварельних малюнків, створених
Павловичем під час подорожей до Фінляндії у 1905–
1910 рр. [2]. 2010 р. Г. Скрипник упорядкувала альбом
«Україна в типажах народних, краєвидах і архітектурі.
Художньо–етнографічна спадщина Юрія Павловича», до
якого увійшли наукові праці та тематичні серії малюнків
художника поч. ХХ – кін. 30–х рр. ХХ ст. [3]. Проте у
своїх публікаціях дослідниці лише побіжно згадують
про його діяльність у період нацистської окупації.
Мета дослідження – розкрити маловідомі сторінки
життя та діяльності Ю. Павловича в окупованому Києві
1941–1943 рр., відтворити події повсякденного життя
киян в «при німцях» крізь призму художнього бачення
автора–очевидця.
Враховуючи, що ім’я Павловича не є широковідомим,
окреслимо віхи його біографії і творчості. Він не був
фаховим художником, хоча понад п’ятдесят років
життя присвятив вивченню народної культури й
залишив величезну художню спадщину – понад 10 тис.
етнографічних малюнків. Народився 1872 р. у Києві,
закінчив юридичний факультет Київського університету
св. Володимира, 1896 р. переїхав до Петербурга, де
протягом 22 р. працював бухгалтером у банку. З дитинства
мріючи стати художником, Павлович, паралельно з
навчанням в університеті, відвідував заняття у рисувальній
школі М Мурашка. Під впливом лекцій історика
В. Антоновича зацікавився вивченням народної побутової
культури. У вільний час на київському Сінному базарі
з натури змальовував типажі людей, вироби сільських
майстрів, вивчав народний одяг. У петербурзький період
значний вплив на професійне зростання Павловича
справило знайомство з вченим–етнографом Ф. Вовком.
Протягом 1905–1912 рр. Павлович майже щороку бував
у Фінляндії. З цих поїздок вертався з сотнями замальовок,
на яких зображував краєвиди, архітектуру та типажі
місцевих жителів [2, с. 5–7].
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1918 р. Павлович повернувся до Києва і відтоді
цілком поринув в етнографічну діяльність. У 1921–
1934 рр. працював науковим співробітником Музею
(Кабінету) антропології та етнології ім. Ф. Вовка.
Брав участь у наукових експедиціях з дорученням
«збирати шляхом замалювання» матеріали побутової
культури, а також виготовляти ілюстрації до всіх тем,
які вели інші науковці. Він створив тисячі малюнків, що
ілюструють народне вбрання, житло, знаряддя праці,
звичаї та обряди, народне мистецтво, традиційні заняття
мешканців різних регіонів України. На основі зібраних
матеріалів Павлович здійснив власні наукові розробки:
про еволюцію українського народного орнаменту,
про поліський курінь, про шиття і носіння одягу, про
вживання кошика та мішка тощо [3, с. 6–17].
Архівні документи дозволяють лише фрагментарно
відтворити діяльність Павловича в період німецької
окупації Києва. Перша, відома нам згадка, що стосується
його життя в окупованому Києві датується 2 березня
1942 р. і свідчить про вкрай скрутний матеріальний
стан вченого. У Державному архіві Київської області
збереглися Протоколи засідань Комісії українських
громадських і культурних діячів при відділі суспільної
опіки Київської міської управи. У справі розпочатій
16.01.1942 р. і завершеній 16.03.1942 р. розглянуто
307 подань про допомогу нужденним науковцям і
митцям [4]. Більшість прохачів – люди поважного
віку, які опинилися на межі виживання внаслідок
позбавлення звичних засобів до існування. У протоколі
№10 засідання від 2 березня 1942 р. зазначено, що
комісія заслухала «клопотання Софіївської районової
управи про надання допомоги науковому робітникові
Академії Наук Павловичу Юрію Юрійовичу, 79 років,
що вже одержував академічну пенсію, зараз є одинокий
і дуже бідує». Ухвалили: «видавати Ю. Ю. Павловичу
щомісячно 800 крб. з 1 березня 1942 р.» [5, арк. 43–44].
Однак і цю скромну допомогу художник навряд чи
отримував. Вже 18 березня 1942 р. до Київської міської
управи надійшов лист від штадткомісара Києва такого
змісту: «Поки не слід сплачувати ніяких пенсій, рент,
особистих допомог або видавати їх авансом. Просимо
повідомити, чи ви уже платили кому пенсії і в якому
розмірі. Ви повинні негайно припинити виплату грошей»
[5, арк. 48].
Для 79–річного науковця шанс вижити в тих
екстремальних умовах могла дати робота за фахом,
що забезпечувала харчування в їдальні, отримання
продуктових карток і пайків.
15 квітня 1942 р. Павлович зарахований до штату
створеного навесні 1942 р. Музею–архіву переходової
доби (далі – МАПД) на посаду керівника художньої
студії. 29 квітня 1942 р., у зв’язку зі зміною назв
штатних посад, його призначено керівником художнього
відділу. Але того ж дня вчений за власним бажанням
перейшов на «нештатну посаду наукового консультанта–
художника Музею–архіву з оплатою за угодою,
починаючи з 1 травня 1942 р.» [6, арк. 4–5зв]. Нештатні
науковці працювали за окремими угодами, в яких
зазначалися: назва наукової теми, дата укладення угоди,
термін виконання і сума оплати. Але у списку наукових
консультантів МАПД навпроти прізвища Павловича
стоять прочерки. Зазначена лише його домашня адреса
– «Гоголівська 43, кв. 5» [7, арк. 3]. Отже, художник не
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уклав угоди з МАПД, а тому не міг претендувати на
трудову картку й постачання. Показово, що лише 18 з 36,
зазначених у списках, нештатних науковців працювали за
договорами [7, арк. 2–4]. Такі відомі вчені як С. Гіляров,
Н. Полонська–Василенко, П. Курінний теж не уклали
угоди, але брали активну участь в діяльності МАПД:
збирали експонати, розробляли наукові теми, складали
етикетаж, редагували окремі розділи експозиції. Чи
отримували вони зарплатню – невідомо. Місячна ставка
штатного науковця становила 750 крб. [6, арк. 24], оплата
за угодою – 750–1000 крб. [7, арк. 2–4].
Підпорядкований Київській міській управі, МАПД
повністю контролювався німецькою окупаційною
владою і повинен був виконувати суто пропагандистські
функції: «показати: а) всесвітньо–історичне значення
боротьби, яку провадить великий німецький нарід
під проводом фюрера Адольфа Гітлера; б) звільнення
України, зокрема Києва, героїчною німецькою армією
від большевицького ярма; в) допомогу українського
народу німецькій армії в її боротьбі проти большевизму
за побудову нової Європи» [8, арк. 29].
Очевидно декларування цих ідеологічних постулатів
було єдиною можливістю легальної діяльності установи.
Водночас, у постанові Голови м. Києва визначено і
таке завдання МАПД – «документально відобразити,
як наші люди дбають одночасно і про національно–
культурну роботу на користь свого народу» [9, арк. 20].
Музей об’єднав творчу інтелігенцію, для якої науково–
просвітницька праця на користь народу була величезним
стимулом. До роботи у МАПД були залучені визначні
науковці – О. Оглоблин, С. Гіляров, О. Грузинський,
С. Драгоманов, І. Моргилевський, Н. Полонська–
Василенко, П. Курінний, В. Міяковський, О. Повстенко
та інші.
Вони сподівалися, що в перспективі МАПД стане
постійно діючим «науково–дослідним закладом в
царині києвознавства» [10, арк. 27]. А до того часу
вчені, обмежені рамками «переходової доби», збирали
і опрацьовували історичні матеріали, що висвітлювали
становище Києва від часів радянської влади до введення
«нового порядку» [8, арк. 29].
Головним завданням МАПД на квітень–вересень
1942 р. було створення двох тематичних виставок:
«Руйнація більшовиками культурних пам’яток у
м. Києві» та «Визволення Києва німецькою армією від
юдо–більшовицького гніту і відродження господарського
і культурного життя м. Києва» [6, арк. 7зв–8зв, 18зв–20].
У підготовці були задіяні як штатні співробітники,
так і наукові консультанти. 20 травня 1942 р. Павлович
передав для експонування на першій виставці свої
малюнки: «21 ілюстрацію у фарбах до історії Києва та
41 акварель – ілюстрації до Михайлівського монастиря»
[11, арк. 1]. У звіті МАПД за 26 березня – 1 травня 1942 р.
ще є згадка про передані до МАПД «дуже цінні малюнки
відомого художника–етнографа Ю. Ю. Павловича, що
відображають побут м. Києва за переходової доби» [12,
арк. 16–17].
За задумом авторів, малюнки Павловича разом
з іншими експонатами виставки, що відкрилася
15 липня 1942 р., мали пролити світло на сплановане
нищення радянською владою пам’яток української
культури в Києві. Показані на виставці зображення
київських церков, кладовищ, громадських установ різко

77

Випуск 127

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

контрастували з зображеннями того, що з ними зробили
більшовики [12, арк. 40–42].
У звіті МАПД за травень 1942 р. згадуються
«численні зарисовки художника Ю. Ю. Павловича»,
які планувалося використати для оформлення другої
виставки [12, арк. 19]. Її відкриття було призначене на
річницю німецької окупації міста – 19 вересня 1942 р.
Проте матеріалів про відкриття серед архівних джерел
не виявлено.
Як науковий консультант Павлович входив до складу
Наукового пленуму МАПД, який відбувався щосереди о
2 годині дня [12, арк. 20]. Усього відбулося 14 пленумів.
Вчений відвідав друге, третє, четверте та чотирнадцяте
зібрання, але був лише слухачем. В протоколах не
зафіксовано жодної його репліки [10, арк. 4, 7, 12]. На
пленумах обговорювали напрямки розвитку МАПД,
підготовку до виставок, слухали наукові доповіді.
Отже, згідно документів, Павлович не став активно
співпрацювати з МАПД, обмежившись наданням
малюнків і роллю спостерігача.
Водночас, його прізвище знаходимо у списку
співробітників Музею до– і ранньої історії [13, арк.
51]. Список, що зберігається у Науковому архіві
Національного музею історії України, дослідники
датують кін. весни – поч. літа 1943 р. [14, с. 290–291].
Музей до– і ранньої історії входив до складу
створеного 12 березня 1942 р. Окружного управління
до– і ранньої історії при Генералкомісаріаті у Києві
і об’єднував археологічні збірки Центрального
історичного музею ім. Шевченка (тепер Національний
музей історії України), Інституту археології АН УРСР
та Центрального антирелігійного музею. Перевезення
колекцій цих установ до приміщення Музею до– і
ранньої історії по вул. Володимирській, 57 (колишній
Педагогічний музей, потім – музей Леніна, зараз –
Будинок вчителя) тривало протягом грудня 1941 р.
– літа1942 р. [15, с. 301]. 23 лютого 1942 р. директор
Центрального історичного музею П. Курінний у листі
до керівника відділу культури і освіти Київської міської
управи просив врятувати й вивезти з території Лаври
етнологічну збірку музею і пропонував запросити
консультантом з її опрацювання «заслуженого етнолога, єдиного спеціаліста в цій галузі науки в Києві
Ю. Ю. Павловича» [16, арк. 16–16зв].
Не пізніше червня 1942 р. Павлович став
співробітником Музею до–і ранньої історії, до якого
й перейшла етнологічна збірка. Його ім’я фігурує у
списках співробітників музею на видачу пайків за
червень–липень 1942 р. За списками між працівниками
розподілялися хліб, борошно, пшоно, огірки, риба, сир,
маслянка, сироватка і, навіть, «ковбаса Ґрімма» [17,
арк. 6–8]. Директором музею до листопада 1942 р. був
німецький вчений–археолог Пауль Ґрімм (1907–1993),
який відзначався людяним ставленням до українських
співробітників, чим заслужив на їхню щиру повагу.
Деякі з них листувалися з Ґріммом до кінця1980–х рр.
Павлович був автором двох різдвяних листівок, які
16 грудня 1942 р. вдячні працівники надіслали дружині
і дітям Ґрімма. У листі, під яким стоять 24 підписи,
зазначено: «Шановна пані Грімм. Ми пишемо Вам
з Києва, де разом з Вашим чоловіком працювали в
Археологічному музеї. Щодня ми згадуємо його й
шкодуємо що він далеко. Без нього в Музеї тихо й сумно.
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Він завжди був відповідальним, мужнім і сповненим
життя. Особливо вмів досягати свого, не скривдивши
нікого. Він ніколи не втрачав мужності у скрутні
часи. Напишіть пану доктору, що ми його не забули і з
нетерпінням чекаємо від нього новин. Передайте Вашим
діткам маленькі різдвяні листівки, намальовані нашим
старим художником Павловичем» [18].
Під час війни Павлович, попри вкрай несприятливі
умови для творчості, продовжував етнографічні
дослідження. Тепер художник змальовував повсякдення
ураженого війною Києва. Як вчений–етнограф, він
передусім фіксував характерні явища, деталі побуту,
зовнішній вигляд та типажі людей, і лише схематично
окреслював обличчя, жести, емоції своїх персонажів.
У Національному музеї історії України зберігаються
44 акварельні малюнки з видами Києва і 3 альбоми
«Типи населення м. Києва», створені художником під
час окупації і в перші місяці після залишення міста
німецькою армією (Інв. №№ М–1134–М–1180) [19, арк.
4–6, 94].
15 квітня 1944 р. комісія музею ухвалила рішення про
придбання перших 35 малюнків Павловича за 3 тис. крб.
за заявою автора. В акті прийому зазначено: «Збірка
охоплює час з ІХ м. 1941 р. до ХІІ м. 1943 р. Малюнки
ілюструють окремі епізоди з життя населення Києва
під час панування фашистських загарбників і особливо
відбивають руйнацію, заподіяну фашистськими
варварами» [20, арк. 37].
Перша за датою акварель має назву «Вранці (о
7–й год.) у день приходу німецької армії до Києва
грабіжники грабують крамниці на Євбазі. На другому
плані видно, як ще горять склади. Вересень 1941 р.»
(М–1154). На малюнку метушиться галаслива юрба
городян, які скориставшись тимчасовим безвладдям
виносять залишений крам: дві жінки тягнуть велику
скриню, чоловік вхопив настільну лампу, зупинилася
бабуся з двома віниками під пахвою. Характерно, що до
Книги вступу музею цей малюнок записаний під іншою
назвою: «19 вересня 1941 р. німецькі війська грабують
крамниці. Київ, Євбаз» [21, арк. 4].
Одразу на 5 акварелях (М–1136; 1138; 1139; 1150;
1155), датованих вереснем 1941 р., Павлович зафіксував
жахливу картину руйнувань в центрі міста: зяючі пусткою
вікна й остови будинків на Хрещатику, гори каміння
на Прорізній, знищені цирк та найвищий київський
довоєнний будинок Гінзбурга. Варварське нищення
найкращих будівель Києва на початку німецької окупації,
загибель чи позбавлення останнього прихистку багатьох
людей стало подією, яка назавжди запам’яталася киянам.
В акті прийому до фондів музею ці малюнки, на догоду
радянській пропаганді, названі такими, що «особливо
відбивають
руйнацію,
заподіяну
фашистськими
варварами», але сам художник і співробітники музею
як очевидці знали, що німці не були причетними до
вибухів на Хрещатику й прилеглих вулицях. У німецьких
документах є свідчення про місцевих мешканців, які
повідомляли окупантів про замінування. Зокрема, у
щоденнику німецького офіцера штабу 29–го армійського
корпусу знаходимо запис про те, що кияни попередили
про ймовірне замінування більшовиками перед відступом
готелю «Континенталь» [22, с. 381].
Вибухи 24 вересня 1941 р. і пожежі в центрі міста
нацисти використали як привід для втілення плану
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знищення єврейського населення. Вранці, 29 вересня
1941 р. Павлович бачив як повз його будинок на
Гоголівській вул. повільно тягнуться люди: молоді і
старі, здорові і немічні, тепло вдягнені та з важкими
клунками за плечима. Дехто їхав на підводі, а декого вели
під руки родичі. Далі люди повертали на вул. Львівську,
де вливалися у загальний потік київських євреїв, які
прямували до визначеного в оголошенні німецької влади
місця збору – на перетин вул. Мельникова і Дегтярівської.
На малюнках «Євреї на Львівській вулиці» (М–1157)
та «Євреї на Гоголівській вулиці» (М–1158) Павлович
відобразив початок катастрофи київського єврейства,
розстріляного нацистами у Бабиному Яру.
Надзвичайно болючою проблемою для киян під
час окупації була нестача їжі. Зокрема, ось запис зі
щоденника. киянки І. Хорошунової за 8 листопада
1941 р.: «І думки про голод витісняють всі інші...
Здається, що за тарілку юшки, за шматочок хліба готовий
віддати все... У жалюгідних їдальнях неможливо їсти,
тому що палаючі очі тих, хто чекає своєї черги, здається,
спопеляють тих, хто їсть... І їдять вони не так, як зазвичай,
а їдять соромлячись, схилившись низько над тарілками.
Ковтають швидко, щоб скоріше піти. Їдалень мало. Вони
одна за одною закриваються» [23]. Акварель Павловича
«В їдальні на В. Васильківській вулиці №22» написана
після окупації – у січні 1944 р. Але на ній зображені такі
ж змучені холодом і недоїданням люди (М–1149).
Центром життя окупованого міста були базари: тут
продавали та обмінювали речі на продукти, ділилися
новинами. Найближчим до помешкання вченого був
Сінний базар, і Павлович, як колись в молоді роки,
змальовував з натури характерні типажі людей (М–1151).
У альбомі «Типи населення м. Києва. 1944 р. Сінний
базар. Січень–лютий» (М–1178) автор зібрав замальовки
продавців, покупців, селян, прохачів, «баришників».
З 1942 р. базари перетворилися на місця облав на
населення. Неподалік від Сінного базару, в будинку на
вул. Львівській, 24 містилася біржа праці, яка проводила
набір робітників до Німеччини. Поруч розташовувався
пересильний пункт, де чекали на відправку до Райху
люди з навколишніх сіл і містечок. Влітку 1942 р.
Павлович зобразив це сумнозвісне місце, звідки «видно
було Німеччину» [24, с. 116] (М–1159).
23 вересня 1943 р. німецька влада видала наказ
про примусове виселення, під страхом розстрілу, всіх
мешканців Києва за межі «забороненої зони», що
простягалася на 3 км від берега Дніпра. Дехто намагався
уникнути виселення: ризикуючи життям переховувався в
руїнах будинків, на горищах, у підвалах, інші – залишали
місто [22, с. 144]. Мешканці будинків по вул. Гоголівській,
де жив Павлович, також підлягали виселенню, проте,
ймовірно, художник оселився десь поблизу. Вереснем
1943 р. датована акварель «На розі вулиць Дмитрівської
та Павлівської. Огорожа забороненої зони» (М–1163).
Зображені на ній люди стоять з пустими мішками й
напружено чекають слушного моменту, а літня жінка
вже намагається пробратися у заборонену зону крізь
колючий дріт. На малюнку «Київ. Жовтень 1943 р. Євбаз»
(М–1165) бачимо, як в районі Євбазу (зараз – площа
Перемоги) вздовж вулиці на клунках сидять виселені
люди, а поруч чоловік тягне саморобний возик з хатніми
пожитками, поверх яких примостилися діти. А через
місяць, у листопаді 1943 р., Павлович змальовує киян,
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які повертаються до рідних осель (М–1140). 5 листопада
1943 р. він бачив й останні загони німецьких військ,
що відступали з Києва по Кадетському шосе (М–1164).
Серію акварелей присвячено Київському університету,
який сильно постраждав від пожежі восени 1943 р.
Художник з різних боків замалював фасад і зруйновані
приміщення (М–1167–М–1177).
Після вигнання нацистів з Києва Павлович продовжив роботу у Державному історичному музеї: з
15 листопада 1943 р. науковим робітником–художником
[25, арк. 2], а з 1 серпня 1944 р. – завідувачем експозиційного відділу «Історія Києва» [26, арк. 83]. У
1944–1945 рр. одночасно працював у відділі етнографії
Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії
АН УРСР. Через хворобу, у квітні 1946 р., вченого
переведено на тригодинний робочий день, а 16 жовтня
1946 р. – звільнено з роботи «за престарілим віком і
станом здоров’я» [27, арк. 97]. Юрій Павлович відійшов
у вічність 13 вересня 1947 р., похований у Києві на
Лук’янівському кладовищі.
На сьогодні важко скласти повну картину життя і
творчості вченого в період нацистської окупації Києва.
Виявлені документи лише фрагментарно розкривають
його участь у роботі МАПД та Музею до– і ранньої історії.
Зміст цієї роботи визначали реалії життя в окупації, що
спонукали творчу інтелігенцію шукати можливі способи
виживання. Малюнки Павловича 1941–1943 рр. містять
цінну інформацію для дослідження повсякденного
життя киян в окупованому місті. Художник–науковець
як безпосередній свідок відгукнувся на ключові події
життя Києва, передав особистий життєвий досвід. Для
етнографів інтерес становлять малюнки, що ілюструють
одяг, специфіку харчування міських мешканців,
тогочасні предмети побуту та способи їх використання.
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The Painter and the War: everyday life in occupied Kyiv
(1941–1943) in the watercolour paintings of the artist
and ethnographer Yuri Pavlovich
This paper, based on the analysis of archived documents as well as materials
from the collection of the National Museum of History of Ukraine and published
sources, investigates the lesser known sides of the life and work during the period of
Nazi occupation of a representative of the Kyivan creative intelligentsia – the artist
and ethnographer Yuri Pavlovich. It highlights Pavlovich’s activities in the cultural
and educational institutions established by the German occupational government –
the “Museum–Archive of the Transitional Period” and the Museum of Prehistory
and Early History in Kyiv in 1942–1943. The paintings of the ethnographer artist
that were created in the time of occupation are considered a valuable historic source
that allows to recreate individual events of everyday life of Kyivans during the
Second World War through the prism of the author’s artistic vision.
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Его–документи про життя студентів
Полтавського педінституту впродовж
німецько–радянської війни (Ч.2)
Ілюструється буденне життя студентів педагогічного закладу
Полтави у часи німецько–радянської війни 1941–1945 рр. Застосування
методу контент–аналізу дозволило проілюструвати тлумачення студентами
вишу свого місця в окупованому краї та у пост–окупаційний час; виявити
мотивацію різних стратегій поведінки молоді в екстремальних умовах.
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, студенти, німецько–радянська війна, вища
педагогічна школа, колабораціонізм, остарбайтери.

Специфічна категорія студентів – утікачі та переховуванні від примусової мобілізації. Вони так чи інакше
працювали в колгоспах чи на інших роботах, або ж були
безробітними до того, як почалися масові вивезення
молоді в Німеччину. Проте, у своїх автобіографіях
молоді люди приділяють найбільший обсяг простору
спогадам про факт переховування: шукають причини,
пояснюють мотиви, змальовують обставини. Напевне,
це робилося з метою входження до соціального
простору інституту, де ідеологічна стійкість була однією
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з чеснот. Це видно бодай із того, що молоді люди навіть
шукали документального підтвердження відсутності
колаборації з німцями. Окремі з них, як студентка
фізико–математичного факультету Галина Іваненко із
села Степанівка Великобагачанського району, навіть
привозили довідку із сільської ради, у якій стверджували,
що весь час окупації переховувалися від вербовки аж до
часу вступу в інститут [1, арк. 1].
Усі історії осіб, які обрали для себе стратегію
уникнення (як класифікує цей варіант поведінки В. Лахно
(Дмитренко) [2, с. 68]), не йдуть у розріз загальної
картини мобілізації мешканці Полтавщини з травня
1942 р, свого часу узагальнені В. Лахно, а навпаки лише
доповнюють їх. Нами зафіксовано, що в основному до
втеч вдавалася молодь 1925 року народження – ті, яким
на час мобілізації 1942 р. виповнилося 16–17 років і які
не вважалися дітьми. Фактів вербування 12–річних після
рознарядок 1943 р. серед студентів педінституту Полтави
не зафіксовано. Спогади освітян дозволяють провести
певний кількісно–якісний аналіз фактів переховування.
Так, об’єктивної причини вербовки себе до роботи у Рейх
не називає ніхто, окрім Зої Тоценко, студенти мовно–
літературного відділу учительського інституту. Якщо
всі її колеги просто констатували факт утечі, 22–річна
дівчина пояснила свою участь робочими мотивами. З
часів окупації вона пішла викладати українську мову та
літературу в с. Василівка Кобеляцького району. Однак, у
1942 р. за скороченням штатів вчителів була звільнена і
направлена до Німеччини [3, арк. 2].
Молодь часто говорила про різну кількість утеч від
хвиль мобілізації. В основному їм вдавалося уникати
повторного вербування, однак траплялися й інші
випадки. Так, майбутня філологиня Ніна Ткаченко
тікала тричі. Причому географія її утечі була доволі
широкою. Перші два рази дев’ятнадцятирічна українка
знаходила змогу переховуватися у межах рідного села
Руновщина Зачепилівського району Харківщини.
Третій же раз їй довелося тікати уже під час стоянки
потяга із завербованими з міста Ковель на Волині
[4, арк. 4]). Рекордсменкою серед утікачів–студентів
можна вважати студентку мовно–літературного відділу
учительського інституту Феня Опришко, яка у свої 19
років 9 разів тікала з міста Градизька на Полтавщині
та його околиць від облав або ж уже з рядів тих, кого
готували до відправки на Захід [5, арк. 2]. Різнився і
час ховання від окупантів. Однак, з усіх автобіографій
лише дві називають бодай приблизну тривалість, а не
просто констатують факт переховування «до приходу
наших військ», «до звільнення», «до поразки фашизму».
Більшість же говорять нечітко, як Ганна Бідник: «під час
відправки в Германію втекла з дороги і переховувалася
довгий час» [6, арк. 2]. Перший приклад «точного часу»
– уже згадувана вище Олена Бігун, яка після відсидки
у тюрмі, ще 4 місяці, як згадувала, переховувалася
від переслідування «німецької свори» [7, арк. 3]. Її
колега з російського відділу мовно–літературного
факультету Ганна Сорокова потрапила під мобілізацію
дивним чином. За невідомих обставин дичина саме
1942 р. повернулася з евакуації з Росії назад до рідного
с. Андріївка Нехворощанського району Полтавщини.
Приїхавши у час розпалу вербувальної кампанії, їй
довелося уникати облав цілий рік. Вона навіть констатує
власне сприйняття часу, проведеного у сховах: «і цей рік
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був для мене довший, ніж 20 років, прожитих мною до
окупації» [8, арк. 4].
Автобіографії дозволяють відтворити стратегії
ухиляння. Зазвичай молодь просто констатувала сам
факт переховування. Наприклад, Явдоха Бороданська з
мовно–літературного факультету констатувала просто,
що після сепараторного пункту двічі вербувалася, але
«залишалася вдома способом різних ухилянь» [9, арк. 3].
Частими були факти ухиляння за допомогою медичних
працівників. Одні, як студентка українського відділу
Ганна Бідник, говорили лаконічно: «спасалася шляхом
самозащити та за допомогою медперсоналу» [10, арк. 2].
Інші проводили фіктивні операції. Наприклад, студентка
природничого факультету Варвара Бойко тричі
підпадала під мобілізацію. Однак, лікарі у с. Парасковії
Нововодолазького району Харківщини всі три рази
їй, абсолютно здоровій, давали довідки, що «робили
операцію з гострого апендициту» [11, арк. 2].
Записи студентів частково окреслюють місця
переховування. Звісно, більшість не деталізувала
своєї локалізації у період уникання мобілізації.
Однак, траплялися унікальні випадки. Наприклад,
студентка природничого факультету Надія Худолій
переховувалася на болоті у межах Кукобівської сільради
Решетилівського району [12, арк. 3]. Інші вказували, що
були у своєму рідному селі, як це робив Іван Плаксій
(1919 р.н.) у с. Потічок Решетилівського району аж до
1943 р., коли був призваний до радянської армії [13, арк.
15]. Наступна група підкреслювала потребу блукання по
чужих помешканнях, хоча й у межах власного населеного
пункту. Наприклад, двадцятирічна філологиня Марія
Білозерська констатувала: «вся моя робота в колгоспі
скінчилася. А життя проходило по чужих квартирах,
підвалах та горищах» [14, арк. 3]. Другі були змушені
перебувати на околицях рідних місць. Так чинив
першокурсник російського відділу Олександр Майоров.
Двадцятисемирічний юнак переховувався в навколишніх
населених пунктах села Орданівка Диканського
району. Попри схови, юнака двічі арештовували, він
тікав, міняючи локації, аж поки у липні 1942 р. не був
відправлений «у фашистську неволю» [15, арк. 2].
Окремі навіть вказували точне місцеперебування. Так,
двадцятирічна Любов Пилипенко називала адресу рідної
тітки у селі Абрамівка Машівського району. Схожі
на цю історії містять подвійну статистику, бо молодь
розцінювала роботу в чужих населених пунктах, де
ніхто не знав їхнього точного віку як переховування.
Наприклад, згадувана нами третьокурсниця Пилипенко
ходила з тіткою на роботу на поля, в зеленому
садівництві копала ями, доглядала клумби. У категорію
«схованок» вона навіть зарахувала своє навчання на
місячних курсах машиністок та роботу офіціанткою
у німецькій їдальні з листопада 1942 до її закриття. І
навіть коли дівчину все ж вигнана до концентраційного
табору, вона втекла дорогою і вже переховувалася у
звичному нам розумінні у знайомої [16, арк. 8]. Окрім
неї, змішували категорії роботи на навчання ще 5 осіб (3
називали переховуванням свою роботу на Полтавському
аеродромі, як інші 2 особи визначали сховами навчання
на курсах машиністок). Унікальним випадком є історія
студентки фізмату Марії Кізілової. Неординарність її
полягає у тому, що вона стала частиною зовсім іншого
педагогічного колективу саме через війну. Двадцятирічна
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дівчина на початок війни була слухачкою педагогічних
курсів при учительському інституті в м. Нижній Ломов
Пензенської області РРФСР. Але коли у березні 1943 р.
німці захопили її район, дівчину вигнали до Німеччини.
Вона втекла з вагону уже в Україні, біля м. Миргород.
Дівчина без жодних документів жила у зовсім чужих
людей у Полтаві до її звільнення, працюючи із серпня
до 10 вересня на м’ясокомбінаті. Через те, що усі її
родичі загинули чи пропали без вісти, вона залишилася
в Україні і стала студенткою педінституту [17, арк. 3].
Її історію могли повторити корінні полтавці, звісно,
у зворотному варіанті – ми не можемо підрахувати,
скільки молодих людей через ряд обставин були змушені
змінити колектив.
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Ego–documents on life of students of Poltava pedagogical
institute during the German–Soviet war (P.2)
The article illustrates the everyday life of the students of the Poltava
Pedagogical Institute during the German–Soviet war of 1941–1945. The
application of the method of content analysis allowed illustrating the interpretation
by students of the university of their place on the occupied territory and in post–
occupation time; to identify the motivation of various strategies for the behavior of
young people in extreme conditions. 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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Розвиток державної культурної політики в умовах
подолання соціально–економічної кризи
Проаналізовано державну політику в сфері культури. Відзначено, що
культура є ціннісною основою для консолідації українського суспільства.
Більш детальна увага надана стану нормативних документів щодо державної
політиці у сфері культури.
Ключові слова: державна політика, культурна політика, сфера
культури, культура, стратегія розвитку, державна концепція.

З проголошенням незалежності Україна стала на
шлях розбудови демократичної, правової держави,
створення громадянського суспільства з високими
гуманістичними цінностями. В цих процесах важливу
роль відіграє культура, яка є потужним засобом
консолідації суспільства, відновлення історичної
пам’яті, утвердження національної самосвідомості
й патріотизму, зміцнення міжнаціонального миру та
злагоди. За допомогою культури формується активний,
творчий інтелект і висока духовність особистості,
інтелектуальний потенціал народу, що слугує головною
умовою виходу суспільства на нові рівні цивілізації.
Роль державної культурної політики визначається
передусім тим, що культура є ціннісною основою для
консолідації українського суспільства, створює умови для
подолання соціально–економічної кризи і забезпечення
сталого розвитку. Сьогодні стає цілком очевидним,
що труднощі і прорахунки в здійсненні соціально–
економічних, політичних перетворень, недоліки у
вирішенні багатьох проблем суспільного життя в період
становлення ринкових відносин в Україні полягають
зовсім не в тому, що реформи є недостатньо розробленими
чи не відповідають потребам людини, всього суспільства.
Значною мірою вони зумовлюються саме тим, що для
успішного здійснення реформ українському суспільству
поки що не вистачає сформованої системи відповідних
світоглядно–ціннісних орієнтацій, зрілої національної
самосвідомості, які формуються, передусім, завдяки
державній політиці у сфері культури й виступають
головними чинниками економічного, політичного і взагалі
духовного відродження України [4, арк. 181–201; 3].
У сучасних вітчизняних дослідженнях до окремих
теоретичних та практичних аспектів державної політики
у сфері культури звертаються В. П. Андрущенко,
Ю. П. Богуцький, І. Д. Безгін, О. А. Гриценко, В. М. Даниленко, І. М. Дзюба, М. Г. Жулинський, C. І. Здіорук,
В. Г. Кремень, О. М. Семашко, В. А. Скуратівський та
інші.
Мета статті – Визначити проблемні питання, пріоритетні завдання, напрями й механізми удосконалення
державної культурної політики.
Реформування сфери культури є одним з основних
завдань як гуманітарної політики, так і політики соціально–економічного розвитку України, побудови сучасної
демократичної держави на засадах загальнолюдських
цінностей із збереженням самобутніх традицій та культурно–історичних цінностей.
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Тому на порядку денному державного стратегування
стоїть завдання формування якісно нової культурної
політики, здатної зберегти єдність суспільства в умовах
соціально–економічної кризи через забезпечення
доступу широких верств населення до культурних
цінностей. Формування такої політики не можливе без
створення стратегічних документів, які б визначали
пріоритети діяльності державних органів влади та
органів місцевого самоврядування у культурній сфері.
Українське суспільство проходить випробування на
міцність під впливом соціально–економічної кризи та
зовнішньої агресії. Перманенті конфлікти в політичному
середовищі між різними партіями збільшують рівень
конфліктності в соціумі. Під впливом популізму, який
широко застосовують політичні партії, зменшується
легітимність державних органів. В результаті населення
втрачає орієнтації і стає заручником безвідповідальних
політичних сил. У такий період усвідомлення спільності
історичної долі та культурних цінностей сприяють
консолідації суспільства. Збереження і розвиток традицій
та цінностей стає майже єдиним засобом подолання
процесів дезінтеграції. Одним із критеріїв ефективності
культурної політики є її відповідність національно–
державним інтересам [5]. Збалансована політика у
царині культури стає засадничим чинником консолідації
суспільства перед внутрішніми та зовнішніми
загрозами. Ефективність роботи у напрямку суспільної
інтеграції безпосередньо пов’язана із функціонуванням
інститутів громадянського суспільства. Однак до цих
пір управлінська практика переважно обмежувалася
патронажним адмініструванням закладів культури.
Активність громадських структур в більшості випадків
не цікава органам управління. Це звужує результативність
культурної політики і робить її фрагментарною. Необхідно
більш широко застосовувати різноманітні інструменти
(налагодження діалогу, проведення консультацій), з
метою залучення інституцій громадянського суспільства,
які професійно працюють в сфері культури. Це дозволить
врахувати різноманітні соціально–культурні інтереси.
Культурна політика тоді сприятиме згуртуванню
суспільства, коли вона буде соціально спрямованою. Саме
наближеність до соціально значущих проблем робить
її засобом консолідації. Сприймати діяльність закладів
культури виключно як комерційних або елітарних установ,
як це зазвичай робиться, було б помилковим. Такий підхід
сприяє відчуженості культурного процесу від актуальних
проблем соціуму та зменшує можливості використання
ресурсів
громадянського
суспільства.
Нинішня
управлінська практика багато в чому вузьковідомча
та забюрократизована. Адміністрування бюджетних
ресурсів на підтримку культурних проектів залишається
закритим, відсутні зміни в інституційному розвитку
управлінських структур [7]. У такій ситуації втрачаються
соціально значущі орієнтири культурної політики, тому
вона часто стає об’єктом для критики з боку неурядових
інституцій. Нова культурна політика повинна гармонічно
поєднувати в собі інформаційні, просвітницькі та
фінансові складові, зорієнтовані на розвиток культурного
рівня населення. Органи управління у такій моделі
адміністрування стають партнерами професійних
закладів культури, неурядових структур, просвітницьких
організацій, та засобів масової інформації з метою
зміцнення консолідації суспільства. Результативність

83

Випуск 127

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

культурної політики вимірюється як кількісними,
так і якісними показниками. До перших відносяться:
обсяг бюджетного фінансування, який виділяється на
потреби культури; валові статистичні показники, що
характеризують функціонування закладів (їхня кількість,
обсяги наданих послуг); кількість прийнятих нормативних
актів, які регламентують державну культурну політику.
Зазначені показники мають бути доповнені якісними
характеристиками, які пов’язуються із осмисленістю
громадянами історичного поступу, самоідентифікацією,
громадянською відповідальністю. Важливою також
залишається проблема оновлення чинного законодавства,
котре регламентує культурну політику. У 2005 р. був
прийнятий Закон України «Про Концепцію державної
політики в галузі культури на 2005–2007 рр.». Однак з
багатьох суб’єктивних та об’єктивних причин потенціал
цього законодавчого акту не був реалізований. Багато
продуктивних напрацювань, спрямованих на оптимізацію
державної політики у сфері культури, залишилися на
папері, як це було і раніше. Необхідно переглянути
зазначений закон і, виходячи із сучасних соціальних
та історичних реалій, підготувати його нову редакцію,
в якій були б сформульовані концептуальні засади
реформи інститутів управління та визначені індикатори
ефективності культурної політики. Закон має бути
доповнений оновленими формулюваннями стратегічних
напрямів та механізмів реалізації державної політики
у відповідній галузі, а також соціальними стандартами
доступу населення до культурних послуг, що гарантуються
державою [1].
Розглянемо стан підготовки документів державної
культурної політики. У Програмі діяльності Кабінету
Міністрів України, яка була прийнята у 2014 р.
міститься окремий розділ «Нова культурна політика».
У ньому заплановані підготовка та реалізація Стратегії
української гуманітарної політики (термін виконання –
2015 рік), підготовка Закону України «Про національний
культурний продукт» (2015 рік), залучення нових джерел
фінансування культури (2015–2016 рр.) [2].
На даний момент Стратегія української гуманітарної
політики не розроблена. Проект нового Закону
України «Про національний культурний продукт»
також не зареєстрований у парламенті. Так само немає
підстав стверджувати, що культурна сфера отримала
нові джерела фінансування. У березні 2015 році був
затверджений План заходів з виконання Програми
діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії
сталого розвитку «Україна – 2020». Цей План містив
18 позицій, які стосуються культурної політики. Однак
аналіз звіту про результати виконання Програми
діяльності Кабінету Міністрів України та підсумкової
доповіді Віце–прем’єр–міністра – Міністра культури
України «Реформи культури в 2015 році» свідчить, що
вдалося зробити дуже мало саме у царині реформування
культурної сфери. До сьогоднішнього дня не схвалені
базові документи державної політики у цій сфері, не
сформовані концептуальні та інституційні засади цієї
політики, не реалізовано завдання Коаліційної угоди
щодо приведення функцій профільного міністерства у
відповідність з європейськими практиками урядування.
Досі на розгляді Верховної Ради України знаходяться
всього 5 законопроектів, які спрямовані на виконання
розділу «Нова культурна політика» Програми діяльності
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Кабінету Міністрів України. 4 із цих законопроектів
стосуються тільки підтримки кінематографії. Один
присвячений ратифікації Угоди між Урядом України та
Європейською Комісією про участь України у програмі
«Креативна Європа». Згідно з даними сайту Верховної
Ради України, зареєстровано більше 100 законопроектів,
які стосуються різноманітних аспектів гуманітарного та
культурного процесу. Однак в цьому переліку відсутні
законопроекти, які були б спрямовані на вирішення
стратегічних проблем розвитку культурної сфери,
модернізації її управління та інституційного розвитку.
Міністерство культури України активно працює над
вирішенням актуальних поточних проблем культурної
сфери. Водночас доводиться констатувати, що не вдалося
вийти на рівень виконання завдань стратегічного порядку.
Очевидно, що саме профільне міністерство має бути
генератором реформаторських змін у царині культури.
Наразі цього немає. Така ситуація викликана, по–перше,
неготовністю сучасних менеджерів до впровадження
нових моделей управління культурною сферою. Друга
причина полягає у недооцінці значущості програмних
документів розвитку культури. Проте, якщо не будуть
чітко визначені стратегічні цілі, не варто очікувати появи
ефективної політики. Тому сфера культури у порівнянні із
іншими галузями залишається найменш реформованою.
У ній відсутні організаційні та інституційні новації, які
б дали поштовх розвитку та забезпечили б підвищення
ефективності культурної політики. Вона реалізується
в умовах трансформації центральних органів влади та
децентралізації управління. На порядку денному стоять
питання розмежування повноважень та відповідальності
між центральними органами та структурами місцевого
самоврядування стосовно реалізації культурної політики.
Поки що у експертного середовища та управлінців
відсутнє системне бачення специфіки останьої в нових
умовах. Циркулює навіть чимало уявлень, які вбачають
у децентралізації крок до виникнення культурних
автономій в регіонах. Поява подібного роду сумнівних
очікувань спровокована саме відсутністю чіткого
розуміння стосовно функціональних розмежувань у
реалізації культурної політики між центром і регіонами
[6]. Передача органам місцевого самоврядування
відповідальності за гуманітарний і культурний розвиток
актуалізує проблему визначення потенціалу місцевої
влади щодо спроможності реалізовувати належну
культурну політику. У найближчому майбутньому органам
місцевого самоврядування самим доведеться визначати
пріоритети культурного розвитку, враховувати етнічну,
історичну та соціальну специфіку регіонів. Ця специфіка
має бути поєднана із національними культурними
програмами, які приймаються на місцях. Таким чином,
необхідна системна підготовча робота, спрямована
на налагодження взаємозв’язку між регіональними та
загальнодержавними культурними політиками. Необхідно
також забезпечити місцеве самоврядування достатніми
фінансовими ресурсами та інституційною підтримкою. У
Коаліційній угоді міститься завдання, що передбачають
винайти альтернативні джерела фінансування сфери
культури. Однак воно до цих пір не виконане. Заклики
до комерціалізації закладів культури не завжди є
конструктивними, адже підприємництво в цій сфері
може виконувати лише допоміжну роль. Робота закладів
культури пов’язана із виконанням важливих соціальних
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функцій, тому вони повинні мати належне фінансування
із державного та місцевого бюджетів. Проте можливості,
задекларовані державою, повністю не використовуються.
Про необхідність створення відповідної нормативно–
правової бази говориться з 2012 р., але й понині ця робота
не проведена. Не повністю використаним залишається
потенціал державно–приватного партнерства. Поширення практики створення малих підприємств у
культурній галузі збільшило б обсяги надання населенню
послуг. Децентралізація відкриває нові можливості для
розвитку таких муніципальних закладів. Прийняту нині
практику утримання останніх за рахунок виключно
місцевих бюджетів в умовах децентралізації варто
доповнити такою формою, як культурне замовлення,
коли фінансування різноманітних проектів здійснюється
на конкурсних засадах. Форми та процедури культурного
замовлення мають бути розроблені органами місцевого
самоврядування за участю регіональних мистецьких
організацій. Такий механізм сприятиме збереженню
культурного розмаїття регіонів та забезпечить зв’язок
регіональних програм із загальнодержавними. Через
те, що наша державна культурна політика не в повному
обсязі реалізує свою присутність у європейському
культурному та інформаційному просторі, показали події
навколо референдуму у Нідерландах щодо схвалення
Угоди про асоціацію України та ЄС і підтвердили про
нагальну необхідність забезпечення відповідними
заходами. Як з’ясувалося, громадяни цієї країни майже
нічого не знають про Україну, чим й скористалися
противники європейського курсу останньої. Експерти
і представники мистецької громадськості впродовж
останніх років неодноразово наголошували на
необхідності створення інституції, яка б могла системно
працювати над формуванням позитивного міжнародного
іміджу Української Держави. На жаль, ці пропозиції
не були почуті. Отож, необхідно у найближчий час
сформувати концепцію цієї структури, підготувати
узгоджену програму діяльності та забезпечити її
діяльність належним фінансуванням [8].
Культурна політика не стала потужним чинником,
який сприяє суспільним змінам, тому вона і характеризується відсутністю чіткої стратегії щодо реалізації
її відповідних рішень та фрагментарністю виконання
завдань. Такий висновок доводиться робити, аналізуючи
стан культурної політики, що були визначені у
Коаліційній угоді, Програмі діяльності Уряду та
президентській програмі «Україна – 2020».
Отож, визначимо пріоритетні завдання державної
культурної політики з огляду на суспільно–політичні
реалії. Потрібно започаткувати Міністерством культури України спільно з неурядовими експертними
структурами роботу над вдосконаленням «Концепції
державної культурної політики» відповідно до модернізації суспільства сьогодення. У цьому документі
необхідно істотно доповнити визначення принципів
культурної політики; сформулювати нові стратегічні
напрями та механізми реалізації державної політики
в галузі культури; прописати засади нової моделі
управління цариною культури, а також шляхи оптимізації
інституційного середовища урядування культурною
сферою; окреслити соціальні стандарти доступу
населення до культурних послуг, що гарантуються
державою.
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Висновки. Отже, без нагального реформування у
сфері культури, якісного оновлення інституційної та
правової бази державної культурної політики, швидких та
ефективних змін у створенні нової моделі менеджменту
та пошуку дієвих механізмів відповідного до сучасних
потреб фінансування, культурна політика залишатиметься
несистемною і такою, що потерпатиме від політичної
кон’юнктури, не відповідатиме соціальному запиту
українського суспільства, що динамічно розвивається.
Одним з найважливіших напрямків таких реформ
має стати і децентралізація культурної політики, що
сприятиме подоланню нерівності у культурному розвитку
регіонів країни, конструюванню української національної
ідентичності, утвердженню європейського поступу нашої
держави.
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Development of the state cultural policy in the conditions
of overcoming the socio–economic crisis
The state policy in the field of culture is analyzed. It is noted that culture is a
valuable basis for the consolidation of Ukrainian society. More attention is paid to
the state of the normative documents on state policy in the field of culture.
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Національна честь і гідність як імператив
у внутрішній та зовнішній політиці України
Вперше у вітчизняній політології розглядаються категорії «національна
честь» і «національна гідність» як імператив для найвищого керівництва
держави у проведенні внутрішньої та зовнішньої політики.
Тут показано, як недотримання цих принципів у діях високопосадовців
призводить до образи національної гідності українського народу та до
іміджевих втрат України на міжнародній арені. Зокрема, це неналежне
використання керманичами країни державної мови, дозвіл на встановлення
пам’ятників на честь певних осіб і подій, що уособлюють колоніальне
минуле України.
У воєнному конфлікті з Росією відсутність національної честі й гідності
виявляється у невизнанні конфлікту як загарбницької війни, територій,
зайнятих Росією, окупованими, у продовженні економічних і політичних
відносин з окупантом. Причини: низький рівень національної самосвідомісті
й патріотичності представників української політичної еліти, їхня
некомпетентність і нерішучість.
Ключові слова: національна честь, національна гідність, внутрішня
політика, зовнішня політика.

Категорії «національна честь», «національна гідність» є фундаментальними компонентами структури
національної самосвідомості як індивіда, так і нації в
цілому. Вони є важливими чинниками збереження й
розвитку кожного національного утворення. Ось як їх
визначає «Мала енциклопедія етнодержавознавства»:
«Національна гідність… найбільше проявляється
у повазі до всього того, що створено народом, до
його культури, мови, історії, традицій, звичаїв… Н.г.
проявляється у відчутті приналежності до свого народу,
усвідомленні, що ти його плоть і кров, а також у прагненні
пізнати, зберегти й передати його духовні надбання
прийдешнім поколінням» [1, с. 97–98]; «Національна
честь – моральна оцінка гідності нації як нею самою, так
і представниками інонаціонального оточення. Вказує
на суспільне визнання зусиль національної спільноти,
її заслуг на ґрунті виконання обов’язку перед собою та
іншими народами. Оволодіння свідомості національною
честю є здебільшого (в оригіналі вжито кальку з
рос. м. «як правило») сильним мотивом до подальшого
самоутвердження нації, нарощування її потенціалу.
Через (в оригіналі вжито кальку з рос. м. «в силу») різні
причини вона подекуди пов’язується з порушенням
принципів рівноправ’я та справедливості, особливо
щодо малих народів і етнічних меншин» [1, с. 106].
Метою цього дослідження є довести потребу
обов’язкового дотримання імперативу національної честі
й гідності у внутрішній і зовнішній політиці України
та продемонструвати шкоду для іміджу української
держави нехтування цими принципами у діях деяких
високопосадовців.
У ході реалізації мети дослідження, потрібно
виконати такі завдання:
– проаналізувати окремі факти й явища внутрішньої
політики України під кутом зору дотримання принципів
національної честі та гідності;
– проаналізувати певні аспекти відносин України з
Росією у контексті політики пам’яті та відповідності цієї
політики принципам національної честі та гідності;
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– визначити риси політичної еліти держави, які
відповідають принципам національної честі та гідності.
Зазначимо, що, попри велику наукову й публіцистичну літературу щодо аналізу проблем здійснення
внутрішньої і зовнішньої політики України, тут уперше
вони розглядаються саме з точки зору дотримання
принципів національної честі та гідності.
Уже з самих визначень категорій національної
честі та гідності видно їхню надзвичайну важливість
як у внутрішній, так і у зовнішній політиці будь–якої
держави, у т.ч. й України. На жаль, вітчизняні державні
мужі далеко не завжди керуються в своїх діях саме цими
принципами, через що страждає як імідж нашої держави,
так і національні інтереси українського народу.
А відбувається це тому, що наші керманичі не
відчувають себе «плоттю й кров’ю» свого народу, він
для них – не героїчний суб’єкт славної історії, а всього
лише «електорат»; Україна – не рідна предківська земля,
яку треба берегти й леліяти, а територія для експлуатації
й збагачення.
1. Внутрішня політика: державна мова і політика
пам’яті
Традиція неадекватного використання державної
мови українськими високопосадовцями, чим вони
виявляли свою національну меншовартість й завдавали
шкоди національній честі й гідності, бере початок
ще на зорі української незалежності. Леонід Кучма
звертався до виборців Донбасу під час президентської
виборчої кампанії 1994 р по–російському. Невдовзі в
цьому став його мавпувати й його суперник Л. Кравчук.
У подальшому, всі українські президенти (окрім
В. Ющенка) й прем’єр–міністри на Донбасі переходили
на «общепонятный». Цю негідну традицію продовжили
й нинішній очільник держави П. Порошенко та колишній
прем’єр–міністр А. Яценюк, коли на початку російсько–
української війни зверталися до донеччан мовою
агресора, виявляючи свою малоросійську сутність [2].
Світова практика не знає таких випадків, щоб очільник
країни звертався до своїх громадян не державною
мовою, а мовою національних меншин чи діалектів.
Що ж до Президента В. Ющенка, то він, попри свою
прихильність до української історії й культури, зробив для
них значно менше, ніж йому дозволяли його можливості,
а в деяких випадках навіть і нашкодив. У міжнародних
взаєминах й у внутрішній політиці він так і не зміг
позбутися комплексу меншовартості. Тому В. Ющенко,
зокрема, поступився наполяганням польського уряду,
щоби на меморіалі польським солдатам у Львові, які
загинули під час польсько–української війни 1918–1919
років, був відновлений образливий і навіть блюзнірський
для українців напис «Тут спочиває польський солдат, що
поліг у боротьбі за Вітчизну».
В. Ющенко, попри бурхливі протести громадськості,
фактично підіграв польським реваншистам, які досі
називають Львів і Західну Україну своїми. Відчувши таку
поступливість українців у питаннях власної національної
честі й гідності, польські реваншисти йдуть далі,
плануючи вже вмістити зображення цього меморіалу на
внутрішніх паспортах своїх громадян (!!!) [3].
Отже, як бачимо, тодішня поступка В. Ющенка
заохотила наших сусідів до дальших спроб принизити
національну честь і гідність українців. На цей раз, правда,
українське МЗС спромоглося виголосити польським
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урядовцям ноту протесту [4]. Однак образливою є вже
сама спроба поляків учинити такий недружній акт
стосовно України. Вона наочно демонструє, що поляки
не вельми високо шанують нашу національну честь, і тут
українським посадовцям треба багато працювати, щоби
піднести імідж України в очах сусідів.
Так само негідно поступився В. Ющенко наполяганням угорського уряду щодо встановлення пам’ятника
на Верецькому перевалі в українських Карпатах на честь
т.зв. «віднайдення нової батьківщини» угорцями, тим
самим підігравши тепер уже угорським реваншистам,
які вважають Закарпаття своєю територією.
В. Ющенко дозволив спорудити в Одесі пам’ятник
колонізаторці України Катерині ІІ. Тож не можна не
погодитися з Д. Павличком, який у своїй поемі «Кирило
Осьмак» (2008 р.) назвав В. Ющенка за оцей комплекс
меншовартості «хахлом» і «малоросом» [5, с. 554].
Усі три пам’ятники звеличують завойовників і
колонізаторів українського народу, чим ображають нашу
національну честь і гідність, і тому мають бути знесені.
Останнім часом у Західній Україні стала модною
ґлорифікація австрійського імператора Франца Йосифа І
(1830–1916) за його нібито ліберальне ставлення до
української етнічної спільноти. Не встигли західні
українці позбутися ментальної залежності від російсько–
совєтської ідеології й символіки, як не витіснене до
кінця почуття власної національної неповноцінності й
меншовартості спонукує декого з них – на підсвідомому
рівні – ідеалізувати й мало не обожнювати іншу імперію,
яка володіла українськими землями – Австро–Угорську.
2009 року Арсеній Яценюк, що був тоді Головою
Верховної Ради, спорудив власним коштом у самісінькому центрі Чернівців пам’ятник цісареві Францу
Йосифу І [6]. З аналогічними планами носилися в
Кіцмані й у Львові. А молодий підприємливий скульптор
М. Колодко з Ужгорода, впіймавши хвилю, встановив у
2015 і 2016 роках дві майже ідентичні скульптури цісаря
у закарпатських селах Тур’я Пасіка та Нижнє Солотвино
коштом олігархів [7]. Ідеалізація «матінки Австрії»
й «доброго цісаря» – це не тільки свідчення низької
національної самосвідомості й гідності українців, це
ще й плід дебелого невігластва, нездатності зрозуміти
експлуататорську сутність цього державного утворення,
яку гранично рельєфно передав І. Франко в своїх
«Тюремних сонетах», уперше метафорично назвавши
Австро–Угорську імперію «тюрмою народів» (маючи
на увазі й Російську імперію також). Тож пам’ятники
цісареві Францу Йосифові І також мають бути усунуті з
української землі.
Ганебним є й той факт, що над багатьма сільськими
й міськими радами Закарпаття встановлені прапори
іноземної держави – Угорщини, що є грубим порушенням
суверенітету України, Конституції нашої держави
та приниженням чинної центральної влади й усього
українського народу. Багато років влада, замість
рішучого наведення порядку в цьому питанні, начебто не
«помічала» цих порушень, аж поки націоналісти не зняли
прапор Угорщини з мерії Берегового [8].
2. Проблема збереження національної честі й
гідності в українсько–російських відносинах
Уже від самого початку регулярних союзницьких
стосунків держави Війська Запорозького на чолі з
Б. Хмельницьким з Московською державою почалось
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планомірне й невпинне приниження царатом національної честі й гідності українців, яке в певних своїх
аспектах триває й донині. Козаки Хмельницького
першими відчули це приниження, коли при укладенні
Переяславських угод бояри відмовилися присягати
від імені царя. Потім були сепаратний мир з Польщею
1656 р. без участі представників України, поступове
обмеження козацьких вольностей аж до повного
скасування Гетьманщини й знищення Запорозької Січі
Катериною ІІ, підпорядкування української православної
церкви московському патріархату, вигнання української
мови з навчальних закладів і заборона друку нею книжок,
бо її, як зазначалося у відомому валуєвському циркулярі
«нє било, нєт і бить нє может».
Водночас заперечувалося й існування окремої
української нації, українців московська держава вважала
«плем’ям» великоросійського народу, привласнивши й
київський період української історії.
За часів радянської влади українці, як і інші народи
СССР, були «молодшим братом « російського народу
й під примусом останнього прямували до повної
втрати своєї національної ідентичності та розчинення
в конструйованій ідеологами КПСС «новій історичній
спільноті» – «совєтському народі».
На щастя, цей процес був припинений 1991 року,
коли почався новий, зворотний, що вів до відродження
української нації. Уже сам факт постання української
держави, прийняття національної символіки й
Конституції, демаркація кордонів і встановлення дипломатичних відносин з іншими країнами та міжнародними
організаціями знаменували віднайдення українцями
своєї тожсамості й повернення національної честі й
гідності. Вдалий дипломатичний захист від посягань
на острів Тузла, героїчний Помаранчевий Майдан і
Революція Гідності стали наступними етапами захисту
нашої національної честі і гідності перед путінською
Росією.
Однак, сучасна внутрішня й зовнішня політика
України в стосунку до російської агресії, на жаль,
є ще дуже далекою від стандартів національної
честі й гідності. Відсутність закону про окуповані
території, офіційного проголошення Росії агресором
на державному рівні, невизнання самого факту війни,
а прикриття її неадекватним суті подій терміном
«АТО», продовження дипломатичних стосунків,
економічної співпраці з Росією, безвізовий режим для
населення, невпинний потік українських заробітчан до
Москви, функціонування підприємств і закладів, що
належать українцям, на території супротивника – усе
це свідчить про те, що влада України підігрує Путіну
в його «гібридній» війні проти нашої Батьківщини і не
тільки завдає матеріальних збитків державі, а й веде до
затягування війни, до збільшення людських втрат як
серед військових, так і серед мирного населення, а також
до приниження національної честі й гідності українців.
Що ж треба робити, щоби відновити зневажену честь
і гідність українців й дати адекватну відсіч агресорові?
Перш за все, треба офіційно назвати війну війною,
терени, контрольовані росіянами – окупованими
територіями і запровадити у прифронтовій зоні воєнний
стан. Поступово, але в короткий термін, припинити
діяльність українських підприємств і організацій на
території РФ і, відповідно, – російських в Україні.
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Припинити торгівлю й будь–які види економічної
співпраці з країною–агресором. Заборонити виїзд до
Росії громадянам України, і, відповідно, в’їзд російським
громадянам – до нашої країни.
Потрібно збудувати міцне військо й систему
територіальної оборони за швейцарським зразком,
щоби в разі продовження агресії, Москва зазнала таких
величезних втрат зброї, техніки й особового складу,
що унеможливило б її подальший наступ на українські
землі.
Треба зруйнувати олігархічно–кланову систему в
економіці, політиці, правоохоронних органах країни,
суттєво зменшити рівень корупції в країні. Провести
глибоке реформування усіх сфер державного й
суспільного життя, що створить умови для постійного
зміцнення держави й зростання добробуту народу.
Динамічне проведення таких реформ зміцнило
б наш союз із західним світом, сприяло б значному
підвищенню рівня життя українського народу й показало
б росіянам переваги демократичного розвитку на
відміну від їхньої авторитарної моделі, що, в свою чергу,
послабило б режим Путіна та його наступників і сприяло
б успішній інтеграції в українське суспільство населення
окупованих і прифронтових територій.
І тут головна роль належить керівництву держави,
від якого народ вимагає патріотизму, компетентності,
дипломатичного хисту.
Пасивну роль об’єкта, а не суб’єкта відіграє наша
країна і в процесах дипломатичного врегулювання
конфлікту з агресором на міжнародному рівні. За три
роки окупації уряд так і не виробив власної стратегії
повернення окупованих територій, він повністю
залежний від рішень іноземних союзників і партнерів,
які керуються передусім своїми, а не українськими
інтересами.
Марно сподіватися, що проблема вирішиться сама
собою, що Путін поверне території через «стурбованість»
західних країн та їхні символічні санкції. Звичайно, ні
він, ні призначені ним спадкоємці цього не зроблять,
так само, як і російська ліберальна опозиція, коли
вона якимсь дивом опиниться біля державного керма:
її теперішні лідери Навальний і Ходорковський уже
виявили свою неготовність беззастережно повернути
Україні Крим [8].
Останнім часом активно мусується тема введення в
зону російсько–українського протистояння миротворчих
сил ЄС [9]. Хоча Росія не зможе на дипломатичному
рівні заблокувати таке рішення парламенту ЄС чи
Єврокомісії, однак вона просто не надасть своєї згоди на
введення євромиротворців, і справа не рушить з місця.
Нереальним є для України й «хорватський варіант»:
Росія ніколи не допустить, поки вона має силу,
розв’язання конфлікту на Донбасі воєнними засобами.
Якщо Хорватії вдалося збройно відвоювати власну
територію у майже рівновеликої з нею населенням і
ресурсами Сербії, то ресурси України й Росії абсолютно
неспівмірні і не дають нам жодних шансів.
Примусити Росію повернути окуповані українські
території може лише, на мою думку, глобальний
економічний і політичний тиск на неї провідних
демократій світу на чолі зі США, подібний до того,
який здійснив президент Р. Рейган, щоби розвалити
Совєтський Союз.
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Україна повинна розробити такий план і переконати
потенційних партнерів у доцільності його реалізації,
виходячи з геополітичного розкладу сил.
Хоча Росія володіє величезними матеріальними й
територіальними ресурсами, велетенськими запасами
зброї масового враження, але водночас вона перебуває під
диктаторським режимом, має бідне населення й нерозв’язні
міжнаціональні конфлікти, і тому становить реальну
загрозу безпеці всього світу. В інтересах усієї світової
спільноти – перетворити Росію в середню європейську
державу, демократичну, неагресивну, миролюбну.
Досягти цього можна лише доведенням теперішньої
путінської Росії до економічного колапсу, унаслідок чого
в ній почнуться відцентрові процеси в національних
утвореннях, територія її зменшиться, як і зовнішня
агресивність через потребу розв’язання внутрішніх
проблем.
Суттєве економічне, політичне й структурне
послаблення Росії не тільки допомогло б розв’язати
конфлікт в Україні, а й в інших регіонах, де Росія веде
неоголошену гібридну війну – у Придністров’ї, у Грузії,
Нагірному Карабасі. Це зняло б небезпеку розв’язання
такої війни стосовно Казахстану й Білорусі, що відчутно
загрожує цим державам–сусідам РФ.
Звичайно, здійснити такий план можуть лише
Сполучені Штати та їхні європейські союзники, але
Україна, як найбільш зацікавлена сторона в його реалізації,
повинна докласти до цього максимум зусиль – на всіх
форумах, через усі дипломатичні канали, у світових ЗМІ
пропагувати саме такий спосіб розв’язання проблем
безпеки світу. І як перший крок до реалізації цього плану
– домогтися безпосередньої участі США у роботі комісії з
урегулювання російсько–українського конфлікту.
План Р. Рейгана з організації тотального економічного
тиску на СРСР довів свою ефективність у 80–х роках
минулого століття, призвівши до розпаду тоталітарного
Совєтського Союзу і «соціалістичного табору» загалом,
тож немає жодних сумнівів, що аналогічний план може
спрацювати й стосовно авторитарної й агресивної
Російської Федерації, яка, в порівнянні з СРСР, має
значно слабші геополітичні й економічні позиції.
Удар по Х. Асаду після застосування останнім
хімічної зброї, уведення Сполученими Штатами
Америки нових санкцій проти Росії в серпні 2017 р.,
здається, спрямовані на придушення російської
економіки й повалення режиму вже самого Путіна [10].
Ці факти подають надію, що й у питанні України
Д. Трамп, як колись Р. Рейган, спроможний поставити
російське керівництво на місце.
Тому українське керівництво, провівши реформи й
зміцнивши власні Збройні Сили, на дипломатичному
фронті повинно зробити все можливе, щоб Америка,
як і в часи Рейгана, долучилася до руйнування решток
«імперії зла» – Російської Федерації, яка загрожує
безпеці всього світу, й передусім України.
Однак просте повернення окупованих територій
ще не означатиме досягнення стабільності, швидше
навпаки. Стабільною й квітучою Україна стане після
запровадження прогресивних реформ, які зроблять її
привабливою в очах всього населення, у т.ч. Криму
й Донбасу. Тому проводити ці реформи, побороти
корупцію українська влада повинна була ще вчора, і
якщо вона цього не робитиме, то її вік недовгий.
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Висновки. Дотримання принципів національної честі
та гідності має фундаментальне значення в процесі
побудови української держави та громадянського
суспільства, формування політичної нації. Воно
повинно стати й одним із головних критеріїв успішності
внутрішньої та зовнішньої політики України, що її
проводить керівництво держави.
На жаль, як теперішні, так і колишні керманичі
держави не дотримуються цих принципів, що
призводить до приниження гідності українського народу
й до відчутних іміджевих втрат на міжнародній арені.
Неадекватні дії керівників держави уповільнюють
консолідацію українського народу довкола національної
ідеї та будівництво модерної політичної нації.
В українсько–російському протистоянні, що виникло
внаслідок окупації Москвою українських територій в
Криму й на Донбасі, керівникам української держави
слід якомога швидше виробити власну стратегію
визволення української землі, стрижнем якої має стати
стратегічний союз зі США й організація тотального
економічного й політичного тиску на агресора. Цього,
на жаль, ще не зроблено й на четвертому році війни з
російськими окупантами.
Причиною цього є недостатня національна самосвідомість і патріотичність представників української
політичної еліти, їхня некомпетентність і нерішучість у
застосуванні принципів рівноправності та симетричності
дій у стосунках зі своїми іноземними партнерами. Цих
вад керівникам української держави потрібно якомога
швидше позбуватися.
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National honor and dignity as imperative in internal
and external politics of Ukraine
In the article for the first time in the national political science categories
«national honor» and «national dignity» are considered as an imperative for the
supreme state leadership in conducting domestic and foreign policy.
It shows how non–compliance with these principles in the actions of high
officials leads to an insult to the national dignity of the Ukrainian people and to the
image’s lost of Ukraine in the international arena. In particular, it is improper use of
the state language by the high officials, permission to install monuments in honor of
certain persons and events that embody the colonial past of Ukraine.
In the military conflict with Russia, the lack of national honor and dignity is
manifested in the failure to recognize the conflict as an aggressive war, territories
occupied by Russia, occupied, and the continuation of economic and political
relations with the invader. Reasons: low level of national self–consciousness and
patriotism of representatives of the Ukrainian political elite, their incompetence and
indecision.
Keywords: national honor, national dignity, internal politics, foreign policy.
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Студентські будівельні загони вищих навчальних
закладів м. Києва: географія та напрямки
діяльності (1960–1991–ті рр.) (до 55–ти річчя
з часу відправлення першого студентського
будівельного загону з м. Києва)

Розглядається процес зародження і розвитку молодіжного руху в УРСР,
у такій його організаційній формі, як студентські будівельні загони. Зокрема,
аналізується географія та основні напрямки діяльності студентських
будівельних загонів ВНЗ м. Києва. Автором виділено основні напрямки їхньої
діяльності – виробнича та агітаційно–пропагандистська. Аналіз роботи
студентських будівельних загонів показав, що їх ефективність була досить
високою та робота у них користувалася популярністю серед радянської
молоді. Методологічну основу дослідження становлять загальнонаукові
принципи об’єктивності, системності та історизму, а також методи
історичного дослідження – періодизації, історико–порівняльний, історико–
системний.
Ключові слова: молодіжний рух, студентський будівельний загін, цілина,
виробнича діяльність, пропагандистська діяльність.

Важливу роль у процесі побудови в Україні відкритого,
демократичного суспільства відіграє молоде покоління.
Активна участь студентської молоді у процесах
державотворення, Помаранчевій революції (2004 р.),
Революції гідності (2013–2014 рр.), збройному захисті
незалежності України, волонтерському русі обумовлює
необхідність дослідження історії молодіжного руху. В
умовах формування нової соціально–економічної моделі
розвитку сучасної України особливої гостроти набула
проблема соціалізації студентської молоді. Необхідність
вироблення сучасної державної молодіжної політики,
яка б відповідала вимогам часу та потребам розвитку
сучасного
українського
суспільства,
потребує
переосмислення з нових методологічних підходів
історичного досвіду залучення молодого покоління
українців до активного громадсько–політичного та
соціально–економічного й національно–культурного
життя. У цьому контексті науково значимим є критичне
переосмислення історії руху студентських будівельних
загонів – невід’ємної частини історії України. Без його
комплексного дослідження неможливо повною мірою
оцінити внесок молоді в розбудову та економічний
розвиток України.
Деякі аспекти з історії зародження та розвитку руху
студентських будівельних загонів в УРСР та СРСР,
висвітлювались у дослідженнях таких вчених, як:
Е. Артемьев [1], О. Бухаріна [2], С. Іванов та С. Погорелов
[5], В. Приступко [17], І. Шкурко [18], Р. Ралко та
І. Коляда [15; 16]. Проте, дослідження, яке б розкривало
діяльність Київського студентського будівельного загону,
як важливої складової республіканського та всесоюзного
загону, ще не створено. Це і становить наукову новизну
нашого дослідження. Мета якого є охарактеризувати
географію та основні напрямки діяльності студбудзагону
ВНЗ м. Києва.
У розвитку молодіжного руху студентських будівельних загонів, перетворенню його на всесоюзний
централізований рух в СРСР стала постанова ЦК ВЛКСМ
(від 7 червня 1962 р.) «Про участь комсомольських
організацій вищих навчальних закладів м. Москви,
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Ленінграду, Києва у будівництві на цілинних землях»
[5, c. 201]. Поява цієї постанови обумовлювалась тим,
що студбудзагони у ряді індустріальних та освітніх
центрів СРСР (зокрема, у Москві, Києві та інших
містах) вже відіграли вагому роль при виконанні
народногосподарських завдань, водночас реалізовуючи
ідеологічні завдання радянсько–партійного керівництва
по вихованню покоління радянської молоді в дусі
комуністичної доктрини. На наш погляд, прийняття цієї
постанови узагальнювало вищим державно–партійним
та комсомольським керівництвом попереднього
досвіду організації та діяльності студентських загонів
при виконанні різних народногосподарських планів і
завдань, підносило його на вищий ступінь розвитку,
перетворювало з поодиноких місцевих ініціатив на
справу загальнодержавного масштабу, яка вимагала від
місцевих компартійних органів та посадовців всілякої
підтримки й сприяння. Саме прийняття цієї постанови
означало новий етап в діяльності СБЗ, який відзначений
якісно новими організаційними й правовими засадами,
що проіснували незмінно у наступні роки аж до
фактичного занепаду самого руху. Як згадував перший
командир Київського студентського будівельного загону
(1962 р.) А. Волощенко: «Нам було відомо, що київські
студенти вже брали участь в цілинних жнивах наприкінці
50–х рр. [19]. Але ж ми їхали як сформований загін із
чітко визначеними будівельними завданнями – зводити
будинки і дитячі садки, зерносховища і школи» [4, c. 22].
Таким чином, 1962 р., на наш погляд, є датою, коли
рух студентських будівельних загонів набуває своїх
організаційних і правових форм, що дозволило йому
перерости у масовий рух у середовищі радянської
студентської молоді й стати частиною її повсякденного
життя.
До «цілинного» краю Казахстанської РСР було
відправлено об’єднаний студентський будівельний загін
чисельністю близько 12 тис. чол., які дислокувалися у
більш ніж 130 радгоспах, з них – близько 1700 чол. були
студентами навчальних закладів м. Києва [3, арк. 51].
За спогадами командира загону А. Волощенка
результати діяльності СБЗ ВНЗ м. Києва були досить
суттєвими: «У нашому рапорті Батьківщині є такі
цифри: побудовано 106 житлових будинків, 3 школи,
багато дитячих садків, лікарень, їдалень, гуртожитків, 10
зерносховищ, 9 майстерень, 70 інших об’єктів. Норми
виробітку, що були встановлені для кваліфікованих
будівельників, будзагонівці постійно виконували на
200–220%» [4, с. 132].
У цілому ж успішна, а головне ефективна, діяльність
першого Київського студентського будівельного загону
сприяла тому, що рух набував масового характеру, ставши
складовою частиною навчально–виховного процесу у
вищих і середньо професійних навчальних закладів,
одним з суттєвих факторів формування і підготовки
радянських кадрів молодих спеціалістів, виробленню
моделі їхнього співжиття у колективістському суспільстві.
На середину 1970–х рр. спостерігається перетворення
руху СБЗ у масовий рух радянської студентської молоді.
Якщо у 1959 р. було лише 339 чол., то вже у 1965 р. –
40 тис., 1970 р. – 309 тис., 1975 р. – 636 тис., 1980 р.
– 822 тис., 1983 р. – 861 тис. чоловік. А всього за всю
історію руху будівельного руху (1959–1989 рр.) у ньому
взяло участь 14 537 395 юнаків і дівчат [5].
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Нами було проведено опитування колишніх
студентів КДПІ ім. О. М. Горького для з’ясування
причин і мотивів, якими вони керувалися стаючи бійцем
студентського будівельного загону. Зокрема, як пригадує
О. Реєнт: «Серед студентів завжди були такі, що по
закінченні навчального року міняли конспекти на робочу
робу і рушали в компанії друзів трошки попрацювати,
заробити якісь кошти… То була нелегка, хоча й цікава
справа» [13]. А студент КДПІ ім. О. М. Горького
І. Дробот згадує, що «бути бійцем загону було досить
престижно, крім того робота у ньому досить високо
оплачувалася» [10]; О. Лисенко говорить, що керувався:
«Жагою подорожей і нових вражень, бажанням
випробувати себе в жорстких умовах Крайньої Півночі,
а також покращити своє матеріальне становище (при
цьому про купівлю чогось конкретно не йшлося)» [12].
Інший студент цього ВНЗ В. Шарпатий, згадуючи про
мотиви до вступу до будівельних загонів, говорить,
що: «Перш за все це була романтика, де ми могли
ознайомитися з раніше не знайомими для нас місцями,
природою, культурою; звичайно, що важливу роль у
нашому виборі відігравало й матеріальне стимулювання
праці, адже наша робота високо оплачувалася» [14].
Боєць студзагону М. Головко також відмічає: «це
було дуже популярно і гордо – носити звання бійця
студентського будівельного загону! Матеріальний
чинник був важливим, адже праця у будівельному
загоні була високо оплачуваної (а враховуючи, те що
мені вже було за двадцять, і вже якось потрібно себе
матеріально забезпечувати…» [11]. М. Виговський,
згадуючи про студбудзагони, відмічає таку особливість
в їх організації: «на першому місці був ідейно–
патріотичний чинник, адже в цей час комсомольськими
органами проводилася велика пропагандистська робота
із закликами до роботи у будівельних загонах, крім
цього бути студбудзагонівцем було досить престижно,
не останню роль відігравав і матеріальний чинник»
[7]. Погоджується з ним і Д. Омельченко адже: «по–
перше, це був загальний духовний підйом, щодо участі в
будівництві об’єктів народного господарства; по–друге,
це матеріальний чинник (оплата за виконану роботу була
досить пристойна), по–третє, ознайомитися з «цікавими»
місцями Радянського Союзу (адже перш ніж потрапити
до місця дислокації загону ми мали подолати досить
велику відстань)» [8]. А студентка цього інституту
Н. Загребельна вступом до студзагону намагалася
вирішити проблему з гуртожитком. Як вона пригадує:
«Я поступила до ВНЗ у 1981 р., тоді існували проблеми
з поселенням до інститутського гуртожитку, а учасникам
студентських загонів він надавався першочергово, це й
підштовхнуло мене до участі в загонах; крім того, праця
високо оплачувалася, а також я отримала можливість
побувати у різних куточках Радянського Союзу» [9].
Виробнича діяльність на будівництві народногосподарських об’єктів була основним напрямком діяльності
студентських будівельних загонів ВНЗ м. Києва,
які поділялися на, ті що мали працювати за межами
республіки або ж «виїзні», та «місцеві», які працювали
переважно в межах УРСР. «Виїзні» будзагони
розпочинають свою діяльність з 1962 р. й за ними
закріплено Кустанайську область Казахстанської РСР.
Крім, цього регіону, київські студенти постійно виїздили
на будівельні роботи до Брянської, Магаданської
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та Тюменської областей, на батьківщину першого
космонавта Ю. Гагаріна – м. Гжатська (з 1968 р. –
м. Гагарін) Російської РСФР, а також на будівництві
Байкало–Амурської магістралі РРСФР. «Місцеві»
студентські будівельні загони працювали на спорудженні
будівельних об’єктів на території м. Києва, Київської,
Кіровоградської та Кримської (нині АР Крим) областей
[15, c. 34].
Студентські будівельні загони ВНЗ м.Києва працювали зазвичай на будівництві сільськогосподарських
споруд, житлових будинків, шкіл, дитячих садочків,
спортивних об’єктів, тощо. Підсумкові звіти по
виробничій діяльності Київського студентського
будівельного загону ВНЗ, а також спогади учасників тих
подій, засвідчують високу ефективність його діяльності
упродовж всього періоду його функціонування. Проте,
зазвичай, вищих результатів досягали студентські
будівельні загони, що працювали за межами УРСР, так
як, там в повній мірі дотримувалися основні принципи
самоорганізації студентського руху, так і матеріальне
стимулювання праці було вищим у цих загонах.
Ще одним важливим аспектом у діяльності
студентських будівельних загонів була участь у
громадсько–політичній та суспільно–корисній роботі
з місцевим населенням, що відігравало важливу роль
у підготовці висококваліфікованих спеціалістів та
формування самосвідомості у студентів. Проте, така
робота була досить заполітизованою та ідеологізованою,
що, на наш погляд, слугувало втратою національної
самосвідомості молодим поколінням [15, c. 39–40].
Загалом, на наш погляд, за період свого існування,
студентськими будівельних загонів було вироблено
широкий спектр суспільно–політичної та ідейно–
виховної роботи. Аналіз такого напрямку роботи
студентських будівельних загонів ВНЗ м. Києва
дозволяє систематизувати нам її за чотирма напрямками:
1) громадсько–політичний (ідейно–політичний): агітаційна пропаганда, лекції та бесіди з місцевим населенням
про боротьбу за мир, зовнішній політиці СРСР, науці і
культурі, досягнення Радянського Союзу в розвитку
економічного потенціалу та ін., Інформаційні бюлетені,
бойові листки, стінні газети, концерти, виставки,
стенди і фотомонтажі на зазначені теми, читацькі
конференції; 2) військово–патріотичний: зустрічі загонів
і місцевої молоді з ветеранами громадянської і Великої
Вітчизняної воєн, героями праці, спорудження та ремонт
пам’ятників і обелісків героям війни і праці, допомога
ветеранам війни та праці в ремонті житла, заготівлі
дров, здача норм ГТО і т.д.; 3) спортивно–оздоровчі
заходи і санітарно–просвітницька робота: організація
спортивних змагань, будівництво спортивних об’єктів,
організація профілактичних оглядів та надання медичних
послуг місцевому населенню, перевірка санітарного
стану культурно–побутових об’єктів, лекції на медичні
теми для місцевого населення, пропаганда здорового
способу життя, рейди з охорони навколишнього
середовища, прибирання територій, що охороняються;
4) культурно–просвітницька робота: надання допомоги
трудовим загонам старшокласників, ремонт приміщень,
виготовлення наочних посібників, передача книг в
бібліотеки, організація піонерських таборів–супутників
при студентських будівельних загонах, організація
консультаційних пунктів та підготовчих курсів для
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вступників до вищих і середніх спеціальних навчальних
закладів, робота з важкими підлітками.
Таким чином, виробнича діяльність на будівництві
народногосподарських
об’єктів
була
основним
напрямком діяльності студентських будівельних загонів
ВНЗ м. Києва, які за географією виконання виробничих
завдань поділялися на ті що мали працювати за межами
республіки або ж «виїзні», та «місцеві», які працювали
переважно в межах УРСР. Підсумкові звіти по виробничій
діяльності Київського студентського будівельного загону
свідчать про високу ефективність та продуктивність
діяльності його бійців, які працювали переважно
на
будівництві
об’єктів
сільськогосподарського
призначення, житлових будинків, шкіл, дитячих
садочків, спортивних об’єктів та ін.
Ще одним із важливих напрямків у діяльності СБЗ
ВНЗ м. Києва, не менш важливим аніж виробнича
діяльність, з погляду державно–компартійних органів,
стала громадсько–політична робота серед населення у
місцях дислокації загонів. Така діяльність була досить
заполітизованою та ідеологізованою, що призвело до
деформації соціалізаційних можливостей студентського
руху, слугувало втратою національної самосвідомості
молодим поколінням. За період свого існування,
студентськими будівельні загони ВНЗ м. Києва охопили
досить широкий спектр громадсько–політичної та
ідеологічної роботи.
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Students’ construction unit of higher educational establishments
of Kyiv: geography and directions of activity (1960–1991–th years)
(to the 55th anniversary of the sending of the first student building
detachment from Kyiv)
The study examines the process of the birth and development of the youth
movement in the Ukrainian SSR, in its organizational form, as student building
units. In particular, geography and main directions of activity of students’ building
departments of universities of Kyiv are analyzed. The author identifies the main
areas of their activities – production and advocacy. An analysis of the work of student
construction units showed that their effectiveness was quite high and their work was
popular among Soviet youth. The methodological basis of the study consists of the
general scientific principles of objectivity, systemicity and historicism, as well as
methods of historical research – periodization, historical–comparative, historical–
systemic.
Keywords: youth movement, students’ construction unit, virgin soil, production
activity, propaganda activity.
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Основні етапи розвитку та вектори діяльності
молодіжних організацій і рухів демократичного
і євроінтеграційного спрямування в Україні
(2004–2014 рр.)
Розглядаються основні періоди розвитку молодіжних організацій та рухів
в Україні у демократичному та євроінтеграційному ключі, їхні особливості
та результати упродовж 2004–2014 рр. Разом з тим, розкрито особливості
розвитку молодіжних організацій упродовж 1991–2004 рр., як передумови
до оформлення потужних рухів євроінтеграційного та демократичного
спрямування. Завдяки комплексному аналізу літератури та джерельної
бази, визначено особливості кожного з періодів та охарактеризовано
молодіжні організації, які активно проявляли власну позицію. Особливу увагу
акцентовано на участі молоді у революційних подіях, протестах. Здійснено
розгляд еволюції молодіжних організацій після «Помаранчевої революції»,
їхню співпрацю на міжнародній арені та роль у подіях «Революції гідності».
Ключові слова: молодь, молодіжні організації, молодіжні рухи, Україна,
євроінтеграційні процеси, демократичні процеси, трансформаційні процеси.

Рушійною силою будь–яких еволюційних та
революційних змін у середині країни є свідома та
активна молодь. На сучасному етапі розвитку України
формується потенційно потужна політична еліта,
основною базою якої упродовж останнього десятиліття
стають члени молодіжних організацій і рухів. Аналіз
історичного розвитку молодіжних організацій і рухів на
території України демократичного та євроінтеграційного
спрямування, їх основні програми, вектори роботи
для прогнозування майбутніх політичних явищ, як на
вітчизняній та світовій арені, зумовлює актуальність
цього дослідження.
Проблема вивчення розвитку демократично спрямованих молодіжних організацій здійснювалася низкою
вчених політологів та істориків. Основними напрямками
дослідження стали особливості їх функціонування
у різних регіонах України, етапи розвитку, ключові
досягнення та контингент молоді. Низка публікацій
присвячені проблемі загального розвитку молодіжних
організацій. Серед них відзначимо праці Б. Андрусишин
[1], М. Гуцалової [7], Г. Кохан [16], О. Кулеби [17],
Б. Марушкевича [18]. Найбільш ґрунтовними працями,
які комплексно розкривали значення молоді під час
революційних подій стали дисертаційні дослідження
О. А. Кавиліна [12] та Г. В. Сасин [22].
Метою дослідження є комплексне висвітлення
основних етапів розвитку, напрямків діяльності, впливів
на сучасні суспільно–політичні процеси молодіжних
організацій, рухів, об’єднань демократичного та
євроінтеграційного спрямування в Україні упродовж
2004–2014 рр.
Розвиток незалежної демократичної України передбачав формування плюралізму ідей, думок та поглядів.
Враховуючи це, упродовж 1990–х рр. відбувалося
створення політичних та громадських організацій, які
переслідували різні цілі, серед яких були й молодіжні.
Лише з початком ХХІ ст. відбулася своєрідна
диференціація політичних векторів: проєвропейські,
проросійські та націоналістичні. Відзначимо, що
такий поділ організацій існує і до сьогоднішнього дня,
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незважаючи на анексію Криму та гібридну російсько–
українську війну.
Розглядаючи історичний розвиток молодіжних
рухів, організацій, об’єднань упродовж 2004–2014 рр.,
ґрунтуючись на опрацьованих джерелах, варто
виокремити кілька етапів: 1) передумови формування
молодіжних організацій європейського спрямування
(1991–2002 рр.); 2) створення перших молодіжних
організацій євроінтеграційного спрямування (2002–
2004 рр.); 3) розвиток молодіжних демократичних
та євроінтеграційних рухів після «Помаранчевої
революції» (2005–2010 рр.); 4) євроінтеграційні
прагнення молодіжних організацій у період розвитку
режиму Януковича (2010–2013 рр.); 5) участь
молодіжних організацій і рухів у період «Революції
гідності» (листопад 2013 – лютий 2014 рр.).
Перший період розвитку молодіжних організацій
демократичного та євроінтеграційного характеру
пов’язаний із розбудовою багатопартійної системи в
Україні. Фактично у той період зароджувалися перші
громадські молодіжні організації, які поступово
переходили у політичну площину. Молодь стала
рушійною силою революції на граніті у 1991 р., про
що свідчить її прагнення до демократичних змін
[17, с. 45]. Відповідно цей період варто вважати
точкою відліку формування молодіжних громадських
організацій демократичного спрямування. Упродовж
1990–х рр. низка молодіжних рухів мали здебільшого
неформальний характер, який виражав соціальний
протест проти політично–економічної ситуації в
Україні. Наприкінці 1990–х – початку 2000–х рр.
серед молоді відбувається усвідомлення необхідності
включення до політичної боротьби, з метою формування
демократичної держави. Результати цих процесів
позначилися на сучасному організованому русі, який
активно проявляє себе на політичній арені [16]. Станом
на 1998 р. на території України було зареєстровано 66
всеукраїнських молодіжних та дитячих громадських
організацій, серед яких 40 займалися адаптацією молоді
[18, с. 57–58]. Відзначимо, що за політичною ознакою
молодіжні організацій у цей період репрезентували
різні напрями: від ультраправих до ультралівих.
Враховуючи це, в Україні сформувалося 5 основних
течій молодіжних організацій: національно–радикальна,
національно–демократична,
загальнодемократична,
соціалістична та неокомуністична [2, с. 248]. Упродовж
1990–х рр. на демократичних принципах будували
свою роботу такі молодіжні організації: Молодий
народний рух, Християнсько–демократична молодь,
Народно–демократична ліга молоді, Українська соціал–
демократична молодь, Конгрес українських націоналістів та ін.
На початку 2000–х рр., у зв’язку з активізацією
громадського суспільства, зокрема під час акції «Україна
без Кучми», низка молодіжних рухів, спрямовані на
демократизацію українського суспільства та європейське
майбутнє, а також націоналістичних організацій
підтримали протестуючих. Приводом для масових
протестів стало свавілля влади, відвертий наступ на
свободу слова. У свою чергу такі дії режиму Л. Д. Кучми
загрожували розвитку демократичних цінностей, що
у більшій мірі не вдовольняло молодь. Відзначимо,
що протести проти режиму Кучми проходили у три
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етапи: 1) 15 грудня 2000 р. – 9 березня 2001 р.; 2) 16
і 24 вересня 2002 р.; 3) 9 березня 2003 р. [19, с. 535].
Участь у акціях протесту приймала низка молодіжних
організацій, а саме: Молодий рух, Студентське братство,
Студентська спілка та інші, які провели у Києві
Установчий з’їзд Всеукраїнського громадського комітету
опору «За правду», завданням якого були докорінні
демократичні зміни в середині держави [19, с. 537].
Звісно, євроінтеграційні гасла були відсутні того часу,
проте молодь, яка упродовж 1990–х рр. не приймала
активну участь у державотворчих процесах, закликала
до демократизації суспільства та зміни режиму
Л. Д. Кучми.
Події на початку 2000–х рр. стали своєрідним
підґрунтям Помаранчевої революції 2004 рр. Відповідно з 2002 р. розпочинається новий етап розвитку
українських
молодіжних
організацій.
Зокрема,
саме упродовж 2002–2004 рр. формуються перші
організації про європейського спрямування [1, с. 270].
У 2002 та 2003 рр. продовжуються акції протесту
проти державного свавілля, у яких активну участь
приймали молодіжні організації. У цей період активну
участь розгорнули Молодий рух, Студентське братство,
ВМГО «Європейська інтеграція», Молодіжний націоналістичний конгрес, «Європейський молодіжний парламент – Україна» та ін.
У 2004 р. відбувся новий етап активізації молоді,
який був пов’язаний не лише з необхідністю боротьби
за демократичні цінності, але й за інтеграцію України
у європейський простір. У зв’язку з фальсифікацією
результатів президентських виборів на користь
проросійського кандидата В. Ф. Януковича, українська
спільнота повстала. Відповідно причиною розвитку
подій «Помаранчевої революції» став наступ на
право вибору. Крім того, важливим був той факт, що
прихильники «Майдану–2004» підтримували бажання
В. А. Ющенка стосовно євроатлантичної інтеграції.
Основною рушійною силою протестів 2004 р. стала
свідома молодь, що свідчило про перспективу розвитку
демократичних процесів [19, с. 538]. У цей період
активну позицію стосовно демократичних перетворень
займали ВМГО «Європейська інтеграція», Молодіжний
націоналістичний конгрес, «Пора!», «Студентська
хвиля», «Європейський молодіжний парламент –
Україна» та ін.
Особливу активність і популярність у той період
отримала організації «Пора!» (жовта і чорна).
Незважаючи на те, що це були дві різні організації
за структурою, способами фінансування, основним
завданням на 2004 р., вони стали потужною силою
«Майдану–2004», яка об’єднала демократично налаштовану молодь. Головною метою організації стала побудова
в Україні громадянського суспільства, яке базувалося
б на ключових демократичних принципах [22, с. 90].
Рух «Пора!» став першим молодіжним потужним
громадським, а пізніше політичним об’єднанням, який
спрямовував всі сили на перетворення внутрішньої
системи в Україні та недопущенні недемократичних дій
зі сторони представників влади.
Активістами молодіжного руху жовтої «Пори!»
Владиславом Каськівим, Андрієм Юсовим, Євгеном
Золотарьовим було створено політичну партію «Пора!»,
яка брала участь у парламентських виборах 2006
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та 2007 років. Звісно це не задовольняло активістів
чорної «Пори!», яка вважала за необхідне об’єднати
зусилля і продовжити активні суспільно–політичні
трансформаційні процеси [20]. Незважаючи на своєрідне
протистояння, відзначимо, що саме ці організації
фактично були першими потужними демократичними
силами, яким вдалося об’єднати навколо себе нову
генерацію молоді, готових до демократичних змін та
руху у європейський простір.
Варто відзначити роль Молодіжного націоналістичного конгресу, який долучився до «Помаранчевої
революції». Незважаючи на праве спрямування, організація підтримувала ідею демократизації суспільства,
що зумовило б до інтеграції у європейський простір.
Проте ключовою позицією, як й інших націоналістичних
організацій стояли пріоритети української нації над
іншими. Під час «Майдану–2004» члени організації
займали провідну роль в організації низки акцій у
Мукачеві, громадської кампанії «Чиста Україна», участь
в комітеті громадського опору «Український дім»,
формувала Добровільні дружини охорони Майдану [10].
Події у листопаді–грудні 2004 р. вплинули на
свідомість молоді. Відзначимо, що все більше студентства
починало цікавитися політичною ситуацією в Україні, і,
разом з тим, активно займатися громадською діяльністю
[22, с. 92]. Безумовно «Помаранчеву революцію» варто
вважати точкою відліку формування нової генерації
політично свідомої молоді, якій не байдужа доля країни
та її інтеграція до європейського соціокультурного
простору.
«Помаранчева революція», перемога В. А. Ющенка
на президентських виборах сприяли подальшому
розвитку молодіжних організацій. У середині 2000–х
рр. відбувалося активне зростання їх кількості. Так,
зокрема, у 2006 р. було зареєстровано 255 молодіжних
організацій від місцевого до всеукраїнського рівня,
а в 2007 р. – 269 [7, с. 111]. В наступні роки дана
тенденція продовжувалась. Значна частина організацій,
формувалися у зв’язку з розвитком політичних подій в
середині держави. Відповідно, місцеві та парламентські
вибори 2006 р. зумовили надзвичайну активність молоді.
Відзначимо, що активісти «Помаранчевої революції»,
які входили до жовтої «Пори!», розпочали кампанію на
парламентських виборах 2006 р., об’єднані в один блок
з політичною партією «Реформи і порядок» Віталія
Кличка [4]. Незважаючи на провал кампанії, «Пора!»
фактично стала першою молодіжною організацією, яка
здійснила спробу увійти до Верховної Ради України.
Постпомаранчевий період відзначався не лише
активізацією
окремих
молодіжних
організацій
демократичного чи європейського спрямування, а й
розчаруванням суспільства у постаті В. А. Ющенка, як
президента країни і гаранта Конституції. Більше того,
окремі організації, такі як Молодіжний націоналістичний
конгрес вважали, що попри європейський курс, Україна
все ще рівняється на Росію, що безумовно гальмувало
подальший демократичний розвиток держави. На
їхню думку основними причинами цього було не лише
зовнішньополітичне втручання Кремля (підписання
невигідних договорів, діяльність проросійських
організацій) та промосковська спрямованість окремих
українських політиків, але й свідомість населення,
яке постійно намагається порівнювати рівень життя,
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соціального та матеріального забезпечення з північно–
східним сусідом, споживаючи при цьому російськомовну
інформацію [27, с. 6–7]. Попри такі обставини, окремі
молодіжні організації продовжують роботу по розвитку
демократичних цінностей та пропагують шлях до
євроатлантичної інтеграції. Зазначимо, що керівник
Молодіжного націоналістичного конгресу упродовж
2007–2011 рр. Ярослав Іляш у експрес–інтерв’ю видання
«Молодіжна правда» зазначив позитивне ставлення
організації до євроатлантичної інтеграції. Зокрема,
на його думку вступ до НАТО гарантувало би безпеку
громадянам України, оскільки тоді держава не мала
ресурсів для утримання потужних військових формувань.
Стосовно інтеграції до ЄС – то він зазначав, що попри
позитивне відношення існують певні проблеми,
зокрема неготовність України економічно витримати
конкуренцію з іншими європейськими країнами. Крім
того, націоналістична організація не підтримує розвиток
надто ліберальних поглядів європейців, що зумовлює
мультикультуризм. У такому разі українська спільнота
може бути неготовою до захисту національних інтересів
та ідентичності [28, с. 3]. Відзначимо, що Ярослав
Іляш аналізуючи міжнародну ситуацію, зокрема події у
Грузії наголошував на необхідності пошуку на Заході
союзників, але при цьому враховуючи національні
інтереси українців у першу чергу. Таким чином, значна
частина націоналістично налаштованої молоді, попри
негативного ставлення до ліберальної політики, все ж
вважали євроатлантичну інтеграцію перспективною з
точки зору безпекової та економічної політики.
У січні 2005 р. було створено Національний альянс,
для об’єднання молоді, учасників «Помаранчевої
революції» [12, с. 177]. Ініціаторами виступили самі ж
активісти «Майдану–2004», які вважали за необхідне
створити організацію спрямовану на відродження нації
та національної ідеї. Члени руху вважали, що побудова
державності мусить здійснюватися на демократичних
засадах. Як і Молодіжний націоналістичний конгрес,
так і Національний альянс – це організації правого
спрямування, а відповідно інтереси нації та України стоять
на першому місці. Тим не менш, популяризація процесу
інтеграції до євроатлантичного простору, за умови
збереження національної та культурної ідентичності,
вважалося одним із векторів роботи Національного
альянсу. Відповідно члени організації у 2000–х рр.
здійснювали інформаційно–просвітницьку роботу про
ЄС, європейські цінності, Україну, її культуру та місце у
світовому та європейському просторі [12, с. 177].
Відзначимо, що «Молодий народний рух», який є
членом Youth of the European People’s Party (Молодь
європейської народної партії), попри націоналістичне
бачення розвитку України, упродовж середини–
кінця першого десятиліття 2000–х рр., підтримували
Україну на шляху до євроатлантичної інтеграції. У
хартії цінностей організації підкреслюються ключові
ідеї українського націоналізму та демократичного
суспільства, зокрема: нація, родина, людина, свобода
[26]. Разом з тим, «Молодий народний рух» співпрацює
з іншими європейськими молодіжними організаціями та
пропагує перспективи розвитку України у Європейському
просторі та потребу входження її до структури НАТО,
враховуючи ймовірні небезпеки зі сторони Росії. Так,
у 2007 р. з ініціативи нового керівника руху Івана
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Крулько розпочалася системна діяльність стосовно
донесення інформації до населення щодо перспектив
євроатлантичної інтеграції. Уже у 2008 р. «Молодий
народний рух» організував таборування «Говерла 2008.
Україна крокує до НАТО» [11]. Залучення молоді до
таких заходів формувала зміну світоглядних пріоритетів
стосовно вектору розвитку України: з проросійського
до проєвропейського. Враховуючи націоналістичне
спрямування «Народного руху України» його молодіжне
крило також вважало московську політику щодо України
ворожою, а отже орієнтувалося на пошук союзників на
Заході.
Водночас з 2002 р. на території України розгорнув
діяльність «Європейський молодіжний парламент –
Україна». Його основними завданнями стало сприяння
євроінтеграції України, розбудова громадського суспільства, розвиток партнерства з іншими молодіжними
міжнародними організаціями, формування позитивного
іміджу України [8]. Враховуючи це, молодь не лише
займалася сприянням розвитку демократичного
суспільства з метою прискорення інтеграції до ЄС, але
й займалася саморозвитком, удосконалювала власні
навички, що безумовно було позитивною рисою.
Упродовж 2005–2010 рр. у системі потужних партій
формуються молодіжні організації, членів яких готують
як кадровий резерв для подальшої політичної кар’єри.
Серед них варто відзначити молодіжні філіали «Партії
регіонів», «Батьківщини», «Народний рух України» та
ін. Відповідно кожна з цих організацій мала власний
друкований орган, у якому відображалися основні
напрями діяльності [3, c. 367–368]. Євроінтеграційні
прагнення молоді окремих політичних осередків
напряму залежали від ключової партійної ідеології
та позиції лідера, а відтак приватизована молодь була
обмежена у виборі власного вектору роботи. Відповідно
молодіжні громадські організації у цьому плані були
більш ефективними.
Після перемоги В. Ф. Януковича в Україні розпочався
процес згортання демократичних перетворень, а також
зростала кількість дискусій та пропаганди стосовно
переваг митного союзу над ЄС. Розпочалася підготовка
населення до повернення з євроінтеграційного шляху до
союзу з Росією. Звісно такий розвиток подій у більшій
мірі не задовольняв українську молодь. Відзначимо, що
обрання В. Ф. Януковича зумовив процес гальмування
демократизації суспільства. Так, міжнародна неурядова
організація «Freedom House», яка вираховує індекс
свободи у країнах, у 2010 р. виключила Україну з
категорії вільних держав, у зв’язку з централізацією
влади, наступом на свободу слова, залякуванням та
репресіями проти громадських активістів, нехтуванням
верховенством права, корупцією та ін. [22, с. 129]. Таким
чином, від початку президентства В. Ф. Януковича
відбулося утвердження автократичного режиму, з
елементами дозованої демократії для суспільства, що у
свою чергу спричиняло до поглиблення розмежування
України з цивілізованим світом і до повернення
зовнішньополітичного вектору до Росії.
У цей період студентська молодь не проявляла
значної активності у політичних процесах. За даними
опитування В. В. Лутаєвої та А. С. Циганчука лише
1% респондентів активно цікавиться політикою та
займається громадською і політичною діяльністю [5, с.
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142]. Тим не менш, частина прогресивної української
молоді вважала за потрібне вливатися у політичне життя
країни, з метою недопущення згортання демократичних
перетворень і звернення з євроінтеграційного шляху.
Відзначимо, що упродовж 2010–2013 рр. розгорталися
дискусії, проводилися форуми та конференції за
участю студентів, молодіжних організацій, на яких
обговорювалися перспективи євроінтеграційного шляху
України, основні позитивні та негативні сторони цього
процесу. На 9–ій регіональній науково–практичній
конференції «Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України»,
учасниками якої у переважній більшості були студенти,
здобувачі, аспіранти та молоді вчені, розглянуто основні
проблеми входження України до складу ЄС. Зокрема,
особливу увагу приділено основним аргументам
«за» та «проти» європейської інтеграції. Зазначимо,
що молоді вчені, а саме Д. Жерліцин, М. Калина,
В. Клімович, О. Совінський та ін. розкривали основні
перспективи розвитку України після її інтеграції до
європейського простору [9; 13; 14; 24]. О. Совінський
відмічав негативний вплив порушення демократичних
прав і свобод українців, що не дозволяло реалізовувати
подальші кроки до входження у ЄС [24, с. 89–90].
Молодіжний націоналістичний конгрес, порівнюючи
особливості інтеграції України до ЄС та до Митного
союзу, відзначав, що Україна є частиною Європи, а
відповідно для розбудови демократично–правової
держави євроінтеграція є необхідним кроком. Проте як
відзначають члени організації, Україна має бути готовою
до цього процесу і мусить виконати необхідні для цього
перетворення: боротьба з корупцією, виведення капіталу
з тіні тощо. При цьому, Молодіжний націоналістичний
конгрес наголошує, що Росія не є братнім народом
для України, а відтак держава нічого не втратить від
інтеграції у ЄС [21, с. 1].
Молодіжні українські організації на різних рівнях
щорічно реалізовують близько 50 програм спільно з
європейськими партнерами, з них понад 5% активно
фінансуються ЄС, через міжнародні молодіжні
організації. Так, станом на кінець 2011 р. низка
українських молодіжних організацій мали членство
у 21 міжнародній молодіжній організації, з яких 15
належали до Європейського молодіжного форуму
[25, с. 27]. Таким чином, діяльність з європейськими
партнерами поглиблювала євроінтеграційні прагнення
українців та визначала основні пріоритети у розбудові
демократичної та правової держави.
Влітку 2013 р. розпочався черговий етап
російсько–українського
протистояння,
пов’язаний
саме з європейським вибором українців. Зокрема,
В. Ф. Янукович, перебуваючи на посту Президента
України, також в означений період відзначав на
важливості інтеграції України до європейського
політико–економічного простору. Проте у зв’язку з
антидемократичністю режиму В. Ф. Януковича, високим
рівнем корупції за спинами українців 21 листопада 2013 р.
відбулося згортання євроінтеграційного курсу та спроба
повернення України на євразійський шлях розвитку.
Відзначимо, що відхід від європейської інтеграції став
приводом до початку масових протестів та початку
«Євромайдану» та «Революції гідності». Ключовою
причиною стало нехтування законами України у тому
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числі Конституцією, що зумовлювало концентрацію
всієї влади у руках однієї особи [22, с. 127]. Враховуючи
правове свавілля упродовж досить довгого періоду
часу, рівень протестних настроїв був високим, про що
свідчили низка акцій: «Україно вставай!», «Врадіївське
постання» та ін. Переломним моментом, який розкрив
недемократичність режиму В. Ф. Януковича стало
побиття учасників мітингу в ніч на 30 листопада 2013 р.,
серед яких переважна більшість була молодь.
Першими у листопаді 2013 р. на протест вийшли
студенти Києво–Могилянської академії та Київського
національного університету ім. Т. Шевченка, яких відразу
підтримала молодь з інших навчальних закладів, зокрема
НТУУ «Київський політехнічний інститут», ДВНЗ
«Переяслав–Хмельницький державний педагогічний
університет ім. Григорія Сковороди» та ін. Основними
гаслами стали «Молодь нації за євроінтеграцію»,
«Україна – це Європа» та ін. До 29 листопада 2013 р.
молодь була налаштована виключно на мирні заходи,
озброївшись
лише
національною
символікою,
європейською атрибутикою, взявши барабани, палиці та
відра [22, с. 127]. Жорстке побиття молоді спричинило
її радикалізацію її і привело до жорсткого протистояння
з представниками правоохоронних органів. Одним із
прикладів стали акції націоналістів під Адміністрацією
Президента 1 грудня та відбиття штурму Майдану в ніч
на 11 грудня.
До масових протестів долучилася низка молодіжних
громадських
організацій,
серед
них
відзначимо «Демократичний альянс», «Молодіжний
націоналістичний конгрес», молодіжні структури
політичних партій «УДАР», «Свобода», «Батьківщина»
та ін. Відзначимо значну кількість молоді в лавах
націоналістичних організацій, серед них «Конгрес
українських націоналістів», «УНА–УНСО», «Білий
молот», «Карпатська січ», «Чорний комітет», «Тризуб ім.
Степана Бандери» та ін. Проте головною особливістю
стала не лише участь низки молодіжних громадських
організацій і рухів, але й їхня координація та згуртування
через соціальні мережі – facebook та вконтакте, тим
самим використовуючи вже апробовані методи передачі
інформації «Арабської весни» у 2010–2011 рр. Таким
чином молодь, створюючи патріотичні спільноти
євроінтеграційного і демократичного спрямування,
інформувала учасників спільнот щодо подій на Майдані,
ділилась останніми новинами, пояснювала причини
масових акцій тощо.
Незважаючи на значну радикалізацію молоді
упродовж грудня 2013 – лютого 2014 рр., яка
зумовлювала подальші протистояння з «Беркутом» та
внутрішніми військами, через застосування останніми
сили, європейська спільнота підтримувала прагнення
українців до демократичних трансформацій у середині
держави. У російських ЗМІ Майдан висвітлювався
виключно як державний неконституційний переворот,
здійснений ультраправими силами за фінансової
підтримки США та ЄС. Втім неконституційність
Майдану спростована Головним законом України та
Декларацією прав людини ООН. Так, згідно з статтею 5
Конституції України «єдиним джерелом влади в Україні
є народ» [15]. Відповідно прийняття «диктаторських
законів» 16 січня 2014 р., які обмежували права українців,
спричинили нову хвилю протистояння проти силовиків.
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Активними учасниками стали молодіжні проєвропейські,
націоналістичні та демократичні організації, які вважали
за необхідне боротися проти диктатури. Відзначимо, що
протистояння вже відбувалося не лише через згортання
євроінтеграційного курсу, але й через диктатуру, яку
намагався встановити В. Ф. Янукович. Очевидно, це
стало причиною революційного підйому української
молоді. Розгін мітингуючи 18 лютого, наступ на Майдан
19 лютого та розстріл 20 лютого лише посилили
радикальні настрої серед населення, у зв’язку з чим
В. Ф. Янукович змушений був втекти до Росії.
Події 2013–2014 рр. показали готовність українців до
побудови сучасної європейської, демократично–правової
країни, її захисту на всіх фронтах. Журналіст і політичний
діяч С. Висоцький на сторінках газети «Терен–Україна»
зазначав, що Майдан став «платформою на якій за
короткий час сформувалася нова когорта молодих
лідерів, які невдовзі будуть задавати тон українській
політиці» [23, с. 3]. «Євромайдан», як один із етапів
національно–визвольної боротьби України, спричинив
активізацію патріотично налаштованої молоді, яка
сьогодні воює проти російських бойовиків на Сході
України, займається волонтерством та активно приймає
участь у державотворчому процесі на різних рівнях.
Відзначимо, що більша частина молоді виступила за
єдність України. Зокрема, у тематичному звіті ОБСЄ
зазначається, що у Луганській області молодіжна група
проводила низку соціальних заходів з метою уникнення
розколу місцевої спільноти [6]. Таким чином, українська
молодь у складі різних громадських рухів, організацій,
груп намагалася не допустити сепаратизму в країні та
відновити діалог, з метою прискорення демократичних
перетворень.
Отже, упродовж незалежності України відбулося
5 етапів розвитку молодіжних організацій та рухів
демократичного та євроінтеграційного спрямування. За
період 2004–2014 рр. відбулася активізація української
молоді, спрямована на розбудову демократично–
правової держави та входження її до європейського
соціокультурного і економічного простору. У зв’язку
з постійними змінами верхівки влади, змінювалася
зовнішня і внутрішня політика, яка безумовно вплинула
на формування потужних молодіжних громадських та
політичних рухів різних векторів і ключів.
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The main stages of development and vectors of activity of youth
organizations and movements of democratic and European
integration direction in Ukraine (2004–2014)
This article is considered with the main periods of development of youth
organizations and movements in Ukraine of democratic and European integration
keys, their features and results in the period 2004–2014. However, there is revealed
the features of development of youth organizations in the period 1991–2004 in
the article as a prerequisite for developing of powerful movements of European
integration and democratic direction. Owing the comprehensive analysis of
literature and source base have been determined the features of each periods and
characterized youth organizations which were actively expressed their position. The
author has paid special attention to the participation of youth in the revolutionary
events, protests. In this article was carried out the consideration of evolution of youth
organizations after «Orange revolution», their cooperation on the international
arena and the role in events of «Revolution of dignity».
Keywords: youth, youth organization, youth movements, Ukraine, European
integration process, democratic process, transformation process.
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Періоди розвитку виробництва автомобілів
в Україні: історіографія проблеми
Здійснено аналіз наукових публікацій вчених, що висвітлюють
хронологічні періоди розвитку виробництва автомобілів в Україні.
Проаналізовано найбільш поширені в літературі варіанти періодизацій
розвитку автомобілебудування, сформовано власну позицію відносно
вибору найбільш точного і науково обґрунтованого відображення
історичного розвитку виробництва автомобілів в Україні. Встановлено,
що для розроблення періодизації розвитку автомобілебудування в Україні,
недостатньо враховано науково–технологічні здобутки галузевих вищих
навчальних закладів та науково–дослідних установ, автомобілебудівних
заводів, які функціонували і продовжують функціонувати в Україні.
Недостатньою мірою враховано науково–технічні напрацювання вітчизняних
наукових шкіл та окремих вчених.
Ключові слова: періоди розвитку, історіографія, автомобілебудування,
виробництво автомобілів, технічні особливості, автомобільні двигуни.
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Для дослідників історії науки і техніки в останні
десятиріччя актуальними стали теми, присвячені
розвитку транспортного машинобудування, у т.ч.
автомобілебудування. Зокрема, вчені Л. Д. Гоголєв,
Р. Д. Іскович–Лотоцький, І. К. Мельник, Л. М. Шугуров,
А. Є. Якименко у своїх працях аналізують процеси
розвитку виробництва автомобілів в Російській імперії та
СРСР. Але наявні історичні дослідження недостатньою
мірою відтворюють тенденції та періоди розвитку
вітчизняної науки у галузі автомобілебудування. Тому,
для розвитку виробництва автомобілів в Україні важливо
виділити основні періоди поступу їх теоретичних,
методологічних та практичних засад, узагальнити
технологічні
здобутки
попередніх
дослідників,
визначити суперечливі, а також недостатньо вирішені
проблеми, що потребують додаткового опрацювання.
Завдання визначення періодизації в розвитку
автомобілебудування є одним з найбільш складних в
історичній науці, що постійно знаходиться в центрі
дискусій. Це проявляється в існуванні багатьох варіантів
та підходів до її визначення. Одним із завдань, що постає
при вирішенні зазначеної проблеми, є ознайомлення
з найбільш поширеними в літературі варіантами
періодизацій, формування власної позиції відносно вибору
найбільш точного і науково обґрунтованого відображення
історичного розвитку виробництва автомобілів.
Метою статті є огляд ґрунтовних досліджень з
історії розвитку світового виробництва автомобілів з
визначенням і аналізом основних періодів вітчизняного
автомобілебудування.
Однією з перших комплексних робіт, в якій
висвітлено три основні періоди розвитку світового
автомобілебудування в Російській імперії та СРСР, стала
праця Ю. А. Долматовського «Автомобиль за 100 лет»
(1986). Дослідником виділено винахідницький період
(до 1918 р.), коли в автомобілебудуванні розробляли
основні концепції та ідеї, створювали діючі машини,
нагромаджували і узагальнювали досвід виробництва
автомобілів. Цей період поділено на два етапи:
виробництво «автомобілів–предків» (до 1905 р.) та
«автомобілів–ветеранів» (1905–1918 рр.) [1, с. 25]. В
інженерний або класичний період (1918 р. – початок 1940–
х років) розроблено основи теорії будови і розрахунку
зручніших та швидших автомобілів, починається їх
масове виробництво. Стилістичний або дизайнерський
період (із середини 1940–х років) відрізнявся тим,
що основну увагу приділяли безпеці, зручності
використання і відповідності автомобіля вимогам
користувача. Такої ж точки зору у визначенні основних
періодів конструкції автомобілів притримуються
А. М. Туренко, В. О. Богомолов, В. І. Клименко у
праці «История инженерной деятельности. Развитие
автомобилестроения» (1999) [2, с. 48]. Вченими запропоновано періодизацію становлення і розвитку світових
конструкцій електромобілів, започаткування яких
відбулось у середині XVII ст. з винаходом електричного
генератора [2, с. 177].
На думку М. Ф. Кошарного у праці «Тягово–
скоростные средства» (1990) в історії розвитку технічних
особливостей виробництва автомобілів в Російській
імперії та СРСР умовно можна виокремити шість
основних періодів [3, с. 3]. Перший період (до кінця
XVIII ст.) відзначено створенням самохідного колісного
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шасі – візка, який рухався за допомогою дії мускульної
сили та якому притаманні основні функціональні системи,
властиві автомобілю: ходові складові, підвіска, органи
керування траєкторією руху та гальмування, пристрої
пасивної безпеки. У другому періоді (перша половина
ХІХ ст.) виготовлено спеціальне джерело механічної
енергії, що мало малу металоємність і досить високий
коефіцієнт корисної дії. До третього періоду (друга
половина ХІХ ст.) належить розроблення сполучення
колісного шасі та джерела енергії з механічними й
іншими типами її перетворювачів і трансформаторів,
якими управляє людина. Четвертий період (кінець ХІХ –
початок ХХ ст.) ознаменувався евристичними масовими
винаходами та пошуками раціональних конструкції
основних елементів автомобіля. У п’ятому періоді
(перша половина ХХ ст.) відмічено науково обґрунтоване
удосконалення та часткова автоматизація технологічних
процесів у автомобілебудуванні. До шостого періоду
(друга половина ХХ ст.) належить автоматизація,
комп’ютеризація, часткова роботизація технологічних
процесів виробництва автомобілів. У вищезазначених
періодизаціях майже не приділено увагу напрацюванням
вітчизняних вчених та діяльності автомобілебудівних
заводів УРСР.
У праці В. І. Дубовського «Автомобили и мотоциклы
России (1896–1917 гг.)» (1994) розвиток виробництва
автомобілів у Російській імперії розподілено на умовні
періоди упродовж 1896–1917 рр. [4, с. 126]. У першому
періоді (1896–1898 рр.) відбувається виробництво перших
екіпажів, приведених в дію мускульною силою тварин,
людей і силою пари; засобів транспорту, приведених
в дію електромоторами та двигунами внутрішнього
згорання. У другому періоді (1899–1905 рр.) відзначено
виробництво електричних і бензинових автомобілів
екіпажними та велосипедними фабриками «Фрезе»,
«Росія» А. А. Лейтнера, «Дукс» Ю. А. Меллера. До
третього періоду (1905–1917 рр.) належить виробництво
автомобілів машинобудівними заводами «Лесснер»,
«Російсько–Балтійський вагонний завод», «Російський
автомобільний завод» І. П. Пузирева. У запропонованій
періодизації враховано напрацювання російських вчених
та діяльність автомобілебудівних фабрик і заводів
Російської імперії.
Періодизацію розвитку автомобілебудування в
Російській імперії та СРСР упродовж 1886–1990 рр. з
наведенням соціально–політичних і техніко–економічних
чинників запропоновано А. М. Мансуровим у праці
«Автомобілі на постаментах» (1995) [5, с. 6]. Зокрема,
у першому періоді (1886–1907) акцентовано увагу на
пошуку шляхів розвитку автомобілізму; другий період
(1908–1927) відрізняється зародженням автомобільної
промисловості; у третьому періоді (1928–1937)
відбувається освоєння масового поточного виробництва
автомобілів; четвертий період (1938–1947) пов’язаний
з Другою світовою війною; у п’ятому періоді (1948–
1957) відбувається створення сімейства автомобілів
оригінальної конструкції; шостий період (1958–1967)
відрізняється розвитком виробництва спеціалізованих
автомобілів; до сьомого періоду (1968–1977) віднесено
розвиток виробництва легкових автомобілів; у
восьмому періоді (1978–1990) відбувається покращання
економічних показників автомобіля. Важливим є те, що
у запропонованій періодизації враховано напрацювання
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вітчизняних вчених та діяльність автомобілебудівних
заводів УРСР.
В останні десятиріччя опубліковано змістовні наукові
праці, які містять систематизований фактичний матеріал
з розвитку виробництва автомобілів, ґрунтовний аналіз
наукових технологій та їх теоретичні узагальнення.
Періоди розвитку науково обґрунтованих технологій у
машинобудуванні, у т.ч. й автомобілебудуванні, виділив
Ю. Ю. Жигуц у праці «Наукові дослідження в технології
машинобудування» (2008) [6, с. 17–18]. Перший період (до
1929–1930 рр.) характеризується поповненням навиків
виготовлення машин. У вітчизняних і закордонних
технічних журналах, каталогах друкують описи процесів
оброблення різних деталей, використаного обладнання,
інструментів, видають перші керуючі та нормативні
матеріали проектних організацій. Другий період (1930–
1941 рр.) визначається продовженням нагромадження
виробничого досвіду та здійсненням його узагальнення
і систематизації, початком розроблення загальних
наукових принципів побудови технологічних процесів
та формування науково обґрунтованих технологій у
машинобудуванні у зв’язку з виходом у 1933–1935 р.
перших галузевих систематизованих наукових праць.
Третій період охоплює роки Другої світової війни і
післявоєнного розвитку (1941–1970 рр.) і відзначається
особливо інтенсивним розвитком технологій у
машинобудуванні, розробленням нових технологічних
ідей і формуванням їх наукових основ. У цей період
технологічні розроблення проходять практичну перевірку
принципів диференціації та концентрації операцій,
методів потокового виробництва в умовах серійного і
крупносерійного виготовлення військової та цивільної
техніки, нових методів швидкісного оброблення металів,
застосування технологічного обладнання.
Особливістю четвертого сучасного періоду розвитку технологій в автомобілебудуванні (1970 р.
– дотепер) стало широке використання досягнень
фундаментальних та загальних інженерних наук
для вирішення теоретичних проблем і практичних
завдань автомобільної промисловості. Математичні
науки,
теоретичну
механіку,
фізику,
хімію,
матеріалознавство, кристалографію використовують
як теоретичну основу нових напрямів розвитку
технологій в автомобілебудуванні. Використовують
електронні обчислювальні машини та математичне
моделювання для проектування технологічних процесів
механічного оброблення; здійснюється автоматизація
програмування процесів оброблення на верстатах з
числовим програмним керуванням. Розробляються
методи оптимізації технологічних процесів для
отримання потрібної точності, продуктивності та
економічності виготовлення при забезпеченні високих
експлуатаційних властивостей і надійності роботи
автомобілів. Використовують високоефективні системи
машин, які забезпечують комплексну механізацію і
автоматизацію виробництва автомобілів. Важливим є
те, що у зазначеній періодизації розвитку виробництва
автомобілів враховано науково–технологічні процеси в
автомобілебудуванні, розроблені вітчизняними вченими.
Періоди розвитку світової техніки та автомобільного
транспорту, починаючи з давніх часів (8–4 тис. до н.е.) і
закінчуючи сучасними винаходами ХХІ ст., представили
В. С. Кривцов, Н. В. Нечипорук, Ю. А. Воробйов у праці
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«История и концепции развития транспортных систем»
(2010) [7, с. 136–149]. Вони розділяють періоди первісної
техніки, античної техніки, техніки епохи мануфактурного
виробництва, техніки епохи промислового перевороту,
ХХ та ХХІ століття.
Основні періоди розвитку виробництва автомобільного транспорту Російської імперії та СРСР виділили
А. Є. Якименко, Р. Р. Масленников у праці «Развитие
автомобильной техники» (2010) [8, с. 112]. Вчені
акцентують увагу на тому, що започаткування виробництва
автомобільного транспорту починається з 1896 р. з
появою першого автомобіля завдяки винахідницькому
та інженерному таланту Є. О. Яковлєва і П. О. Фрезе.
Перший період (1896–1917) вони характеризують як
винахідницький; другий (1918–1927) – зародження автомобільної промисловості СРСР; третій (1928–1938) –
освоєння масового поточного виробництва автомобілів;
четвертий (1939–1947) – пов’язаний з Другою світовою
війною; п’ятий (1948–1957) – створення сімейства вітчизняних автомобілів оригінальної конструкції; шостий
(1958–1967) – розвиток спеціалізації автомобілів, як
основного напряму в роботі інституту НАМІ, а також
конструкторських бюро автомобільних заводів; сьомий
(1968–1975) – розвиток виробництва легкових автомобілів;
восьмий (1976–1986) – початок масової дизелізації
вантажних автомобілів; дев’ятий (1987 – дотепер) –
початок масового виробництва передньопривідних
легкових автомобілів. У запропонованій періодизації
враховано напрацювання російських вчених та діяльність
автомобілебудівних заводів СРСР.
Цінною є праця М. Ф. Дмитриченка, О. М. Язвінської,
Б. І. Хорошун «Історія автомобільного транспорту» (2011),
в якій виокремлено періоди розвитку автомобілебудування
в Україні у ХХ ст. [9, с. 90]. Зокрема, перший (до
1920–х років) – період вишукування і винахідництва,
нагромадження і узагальнення досвіду; другий (1920–
ті – 1940–ві роки) – інженерний період, пов’язаний з
вирішенням основних науково–інженерних завдань
щодо масовості виробництва; початок формування
теорії автомобіля як науки; безперервного процесу зміни
компонування та форми автомобіля, що поліпшувало
його експлуатаційні властивості та конструкції
автомобільних двигунів; третій (1940–ві – 1970–ті роки)
– період впровадження стилістами та художниками
крім інженерно–економічних – естетичних вимог,
відповідність автомобілів запитам споживачів, зручність
і безпека використання, естетичні якості; часта зміна
моделей упродовж року через тиск конкуренції та умови
надмірного насичення ринку автомобілями; четвертий
(1980–1990 рр. – період раціоналізації, коли із загостренням
екологічної проблеми збільшились вимоги, пов’язані з
відшукуванням засобів і методів підвищення паливної
економічності автомобілів та зниження токсичності
вихлопу автомобільних двигунів разом із тенденцією
полегшення керування автомобілем та зниження
працеємності обслуговування і ремонту. Вченими
виділено основні періоди розвитку та удосконалення
наукових технологій конструкцій автомобілів у ХХ ст.
[9, с. 94]. Важливим є те, що для визначення зазначених
періодизацій, крім світових, проаналізовано науково–
технологічні аспекти у напрацюваннях вітчизняних
науковців, конструкторів, вищих навчальних закладів та
автомобілебудівних заводів.
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Отже, історіографія є багатоплановою як за тематикою представлених узагальнень, так і за рівнем
опрацювання проблем, що розглядали вчені. У вищенаведених історичних працях відтворено основні періоди
становлення і розвитку автомобілебудування в Російській
імперії та СРСР загалом. Однак науково–технологічним
аспектам розвитку виробництва автомобілів в Україні
не приділено належної уваги. В історіографії для
розроблення періодизацій недостатньо враховано
здобутки галузевих вищих навчальних закладів та
науково–дослідних установ, автомобілебудівних заводів,
які функціонували і продовжують функціонувати в
Україні.
У більшості праць відображено лише окремі періоди
або аспекти еволюції вітчизняної галузевої наукової
думки. Потребують доопрацювання періодизації розвитку
вітчизняної галузевої науки та дослідної справи, пов’язані
з нагромадженням нових знань та їх систематизацією,
специфікою теоретизації та концептуалізації. До цього часу
належним чином не осмислено наукові здобутки багатьох
українських вчених, не окреслено шляхи їх використання
на сучасному етапі розвитку автомобілебудування.
Не враховано розвиток методологічних основ автомобілебудування, їх ролі у становленні та розвитку
галузевого наукового знання. Тому встановлення періодів
історії розвитку виробництва автомобілів в Україні із
врахуванням вищенаведених чинників заслуговує на
окреме концептуальне дослідження.
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Periods of development of car production in Ukraine:
historiography of problem
The analysis of scientific publications of scientists that light up the chronologic
periods of development of car production in Ukraine is carried out. The most
widespread in literature variants of divisions into periods of development of motor
industry are analysed, own position is formed in relation to the choice of the most exact
and scientifically reasonable reflection of historical development of car production
in Ukraine. It is set that for development of division into periods of development of
motor industry in Ukraine, the scientifically–technological achievements of branch
higher educational establishments and research establishments, motor industry
plants that functioned and continue to function in Ukraine are taken not enough into
account. An insufficient measure is take into account scientific and technical works
of home scientific schools and separate scientists.
Keywords: periods of development, historiography, motor industry, car
production, technical features, motor–car engines.
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Українські періодичні видання США щодо
діяльності окремих музейних установ діаспори
у напрямі збереження національної ідентичності
Розглянуто діяльність окремих музейних установ української
діаспори США у становленні та збереженні національної ідентичності.
Через діяльність українських музейних установ, висвітлену на сторінках
україномовної періодики, що і є метою представленого дослідження,
отримуємо інформацію щодо збереження історії української еміграції
до США, а також збереження сучасної нам історії. Проаналізований
публіцистичний матеріал дає можливість зробити висновок щодо
безсумнівної важливості культурно–символічної складової функціонування
музеїв у структурі національної ідентичності.
Ключові слова: україномовна періодика США, українська діаспора,
національна ідентичність, музейні установи.

У результаті діяльності численних культурних,
наукових, релігійних, освітніх інституцій в Україні і в
світі виникли численні українські музейні установи, у
яких зберігається важлива частина історико–культурної
спадщини українства. Відомо, що в силу певних
історичних обставин за межами України опинилася
чимала кількість українців, які і в чужих країнах
зберігають свою історію та культуру. Діяльність
української діаспори у США, яка тут є найчисленнішою,
спрямована на консолідацію українства, збереження
духовних і культурних цінностей свого народу,
національної ідентичності, утвердження позитивного
іміджу держави Україна на міжнародній арені. Не
останню роль у цьому процесі відіграють музейні
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установи, засновані та діючі за рахунок коштів численних
меценатів та організацій. Музей – це символ культури
та історичної пам’яті кожного народу. Усі розвинені
народи розбудовували величаві музеї своєї національної
історії, релігії, мистецтва, науки, літератури, етнографії.
Оскільки члени української діаспорної громади у США
проживають у різних штатах, важливим об’єднуючим та
інформаційним чинником стають періодичні видання,
активна діяльність яких сприяє згуртуванню українців
довкола певних ідей.
Свого часу питаннями української діаспори та її
періодики у вітчизняній науці займалися В. Губарець [4],
В. Євтух [17], Б. Лановик [5], І. Недошитко [14] та ін., у
тому числі культурний аспект став одним із предметів
розгляду у науковій роботі Н. Мерфі [12], І. Пошивайло
[15]. У контексті збереження національної ідентичності
представляють інтерес праці Л. Нагорної [13],
Ю. Кондрашевської [8] та ін. Однак у науковому обігу
відсутні дослідження діяльності українських музейних
установ США крізь призму публікацій періодичних
видань української діаспори. Тому метою нашої статті є
періодика української діаспори США щодо висвітлення
функціонування окремих музейних установ у напрямі
збереження національної ідентичності.
Одним із елементів культури дослідники вважають
історичну пам’ять (Д. Шевчук). З цього приводу свого
часу Ю. Лотман зазначав: «Культура представляє собою
колективний інтелект і колективну пам’ять, тобто
надіндивідуальний механізм зберігання і передачі деяких
повідомлень (текстів) і випрацювання нових. В цьому
сенсі простір культури може бути представлений як
простір певної пам’яті, тобто простір, в межах якого деякі
загальні тексти можуть зберігатися і бути актуалізовані»
[9, с. 674]. Однак сьогодні ми часто стикаємося із
суперечливістю такої історичної пам’яті. З одного боку,
сучасна культура має дуже коротку соціальну пам’ять,
з іншого – наявність технічних засобів та установ, що
дозволяють зберігати великі масиви інформації.
Музей є справжнім науково–культурним центром на
американському континенті, надзвичайно важливим у
плані збереження не тільки сучасної нам історії, а й тих
пам’яток, що їх свого часу привезли на американську
землю українці, це, по суті, збереження історії
української еміграції до США. «Музей – це минуле,
це історія, це душа, це серце наших предків, а для нас
величавий храм, куди ми повинні входити з побожністю,
а виходити з найглибшим поважанням і гарячою
любов’ю до всього того, чим жили наші батьки, діди і
прадіди, що ми повинні нести з собою, як заповіт, і чому
повинні учитися і всі ми, і покоління наших нащадків»
(Д. Яворницький) [7].
Один із культурних закладів, який давно переріс
Чикаго та складає достойну конкуренцію Українському
національному музею щодо кількості публікацій та
відгуків в інформаційному просторі українців діаспори
(в основному газети «Час і Події», «Українське слово» в
рубриках «Українське Чикаго», «Культура», «Інтерв’ю»),
є Український інститут модерного мистецтва
(1972), що внесений до туристичних каталогів міста та
штату. Він задумувався організаторами як своєрідний
український центр, що відповідає вимогам сучасності та
об’єднує наявні течії в українському мистецтві. У цьому
закладі, як свідчать публіцистичні матеріали, є досить
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значне, високо оцінене критиками, зібрання творів
сучасного мистецтва українських художників або таких,
які мають українське коріння.
У статтях, присвячених ювілеям УІММ, коротко
відзначаються початки, етапи розвитку та основні
напрями діяльності установи. Створений ентузіастами
сучасного мистецтва, які ставили перед собою мету
захопити українців та американців модерною творчістю
національних авторів і довести, що останні теж
розвивали та працювали у різних авангардних течіях, у
70–х роках минулого століття це була єдина інституція,
де можна було побачити твори тодішніх модерних
українських авторів і зберегти їх для прийдешніх
поколінь, бо в радянській Україні їх полотна були
заборонені та підлягали знищенню. І сьогодні установа
залишається єдиною завдяки своїй спрямованості саме
на нетрадиційному, авангардному, експериментальному
мистецтві та знайомить відвідувачів із авторами
українського походження, багато з яких народилися
не в Україні, а в різних країнах розселення українців.
Як і багато культурних установ української діаспори у
США УІММ виріс із маленької кімнатки до великого
імпозантного приміщення у центрі Українського села
в Чикаго, інтернаціонального міста, де кожна нація
залишила свій слід у його культурі. У 2014 р. інституція,
за версією журналу «Chicago Magazine», перемогла у
номінації «Best Neighborhood Art Museum» щорічного
конкурсу «Best of Chicago». У малих бічних галереях
розміщуються постійні виставки творів понад 800
відомих авторів українського походження (О Архипенка,
Я. Гніздовського, О. Гуненка, О. Грищенка, А. Кандінського, М. Урбана тощо), а у великій – тимчасові
виставки та інші культурні імпрези.
Аналіз інформаційного простору українців діаспори
свідчить про те, що сьогодні УІММ приваблює багатьох
українських та світових митців для презентації
їх творчості. Хоча основна діяльність інституції
зосереджується на візуальному мистецтві, протягом
року установа також проводить багато літературних
вечорів, концертів класичної та експериментальної
музики, театральних вистав, політичних лекцій тощо,
часто у співпраці з іншими організаціями, у яких
беруть участь тисячі відвідувачів. Як наголошується у
друкованих матеріалах, інституція до сьогодні виконує
те важливе завдання, яке поставила перед собою від
початку створення: берегти, досліджувати, поширювати
та сприяти розумінню не тільки українського
модерного мистецтва у всіх його виявах у світі, а й
інтернаціональну сучасну творчість, підкреслюючи
різноманітність та етнічне багатство американського
середовища. Незважаючи на таку спрямованість
на інноваторство та експериментальність, УІММ
заохочує збереження національних рис у творчості,
щоб уникнути в сучасному глобалізованому світі
«національної смерті» (Б. Бойчук) [11].
Найбільше інформаційного матеріалу подано
Н. Марусик, В. Боднарук, Г. Угриною та стосується
влаштування інституцією різноманітних культурних
імпрез. Анонси та активна рекламна кампанія в
діаспорній пресі сприяють залученню великої кількості
відвідувачів. Зокрема, всі охочі, як висновуємо з
інформаційних матеріалів, мають можливість відвідати
щорічні концерти з метою послухати професійних
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музикантів чи співаків (О. Кропивицька, П. Плішко,
А. Курильців, М. Рудницький, С. Івахів, С. Кращенников,
квартет «Жайвір», різдвяний «Щедрик» М. Леонтовича
звучить у різних інтерпретаціях та аранжуванні),
відвідати показ анімаційного та експериментального
українського кіно чи експозиції творів художників,
які творять у різних видах модерну (А. Коваленко,
А. Коломиєць, К. Мілонадіс, Т. Левицький, Х. Сай,
А. Антонович, К. Петерсон, Е. Матвійков, А. Фаріон,
О. Антоненко, Р. Костинюк, С. та В. Яричі). Багато з
митців народилися поза межами України, всі з вищою
освітою, світогляд яких формувався в умовах вільного
світу. І хоча про свою історичну батьківщину вони
знають не так багато, що дало можливість певним
критикам закидати їм віддаленість від українського
мистецтва та інтернаціоналізацію у мистецькому
пошуку, їх творчість свідчить про приналежність
до українства, усвідомлення своєї національної
приналежності. До речі, коли мова іде про представника
певної модерної мистецької течії, публікація обов’язково
містить інформацію про її особливості, представників,
щоб читачі могли краще зрозуміти матеріал. З нагоди
виставок Інститут видає кольорові каталоги англійською
мовою. Вже традиційно УІММ проводить літературні
вечори, на яких відвідувачі можуть ознайомитися з
новинками як сучасної літературної, так і наукової
творчості. Зокрема, один із засновників Нью–Йоркської
групи поетів Ю. Тарнавський неодноразово мав виступи
в інституті; саме тут М. Рубчак вперше презентувала
своє наукове дослідження щодо найновіших жіночих
акцій в Україні проти зневаги до жінок на найвищому
рівні, В. Сусак – книгу про українських митців у Парижі
на початку минулого століття, а О. Мотиль – книгу
про політичну ситуацію в Україні, де поділився своїми
досить передбачливими думками; автор і режисер
І. Забитко продемонструвала режисерський дебют за
своєю першою книгою «Небо невмите» про життя
сучасних мешканців зони відчуження; охочі почути
Ліну Костенко могли відвідати її літературний вечір.
Періодичні видання зауважують той факт, що перед
початком імпрези завжди з доповіддю, яка в легкій і
доступній формі подає важливу інформацію, виступає
або голова музичного комітету, або літературної секції
УІММ.
УІММ влаштував кілька акцій до відзначення
річниці Голодомору 1932–33 рр. Мова іде про виставку
малюнків «Голодомор очима дітей», створених
сучасними дітьми з різних регіонів України, об’єднаними
творчою темою зі своїми однолітками за океаном, які
організували літературно–музичний супровід. Автори
публікацій відзначають, що багато українознавчих
та американських шкіл відвідало цю виставку. Така
непроста тема для юного сприйняття змусила багатьох
замислитися, переглянути історичні факти та осмислити
весь трагізм цього геноциду. Також інституція
підготувала фотовиставку та музичний вечір пам’яті,
на якому були присутні багато людей, духовні особи
різних церков, представники громадських організацій.
Діяльність УІММ у цьому напрямі вкотре засвідчила,
що для молодого і старшого покоління, для емігранта і
місцевого українця це – спільна трагічна історія Також
установа мистецькими засобами інколи зосереджує
свою увагу і на політичній ситуації в Україні: експозиція
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світлин та художніх полотен «Довгий шлях до свободи»,
над якою спільно працювали українці та представники
української діаспори, присвячена революційним подіям
2013–14 рр.; також презентація–доповідь «Мистецтво у
революції свідомості» д–ра Н. Мусієнко, яка показала
світлини і зразки професійної та аматорської творчості
як спосіб народного самовираження під час буремних
подій. Задокументовані явища, портрети змушують
усвідомити, що ми не маємо права забути про майдан,
Небесну сотню та криваві події на сході України [1].
Автори публікацій називають УІММ є не тільки
культурним, а й освітнім центром – проводиться
навчання професійними художниками образотворчого
мистецтва, також популярним є мистецька студія
бісеронанизування «Ґердан». Оскільки останнім видом
мистецтва надзвичайно цікавляться неукраїнці, то
український ґердан часто переходить суто національні
межі у колористиці, формі, залишаючись традиційним
у символіці. Знаковим є той факт, що навколо УІММ
гуртується молодь («Молоді друзі Інституту»), які,
використовуючи новітні методи паблік рилейшнз,
залучають нових членів та збільшують фінансування
установи. Установа також займається і своєрідною
громадською діяльністю в середовищі української
діаспори, відзначаючи видатних особистостей у
сфері мистецтва, які докладають значних зусиль для
збереження, збагачення та популяризації української
культури в Америці, наприклад, свого часу кілька
публікацій у різних виданнях було присвячено
нагородженню художнього керівника і хореографа
танцколективу «Громовиця» Роксани Дикий–Пилипчак,
керівника Школи балету і народного танцю «Блискавиця»
Марти Городиловської–Козицької, художнього керівника
і диригента хору осередку Спілки української молоді
ім. М. Павлушкова Володимира Поповича. Свого часу
УІММ приймав групу представників з київського
«Мистецького арсеналу» з метою обміну досвідом щодо
впровадження певних аспектів роботи по знаходженні
балансу між популяризацією традиційного народного
українського мистецтва і творів сучасних авторів, а
також залученні молоді до роботи у контексті збереження
духовної спадщини свого народу [2].
Сьогодні, як свідчить аналіз інформаційного
простору українців США, УІММ є дуже шанованою
установою, яка вже понад 45 років виступає своєрідним
центром гуртування українців Америки і користується
постійною
підтримкою
української
громади,
американців, що сприяє формуванню нею у свідомості
інших національностей чіткого образу про Україну та її
культуру, становленню її позитивного іміджу, реалізації
важливої ролі цієї інституції як авторитетного джерела
інформації про українську духовність.
У 1952 р. Леонід Бачинський – людина високоосвічена і національно свідома – заснував на околиці
Клівленду
Український
музей–архів
(УМА),
поклавши в основу кілька рідкісних експонатів та
друкованих видань. За двадцять років (1977) установа
змогла викупити орендований нею будинок і відтоді,
як свідчать друковані джерела, наступні очільники
УМА займалися покращенням матеріально–технічної
бази, підвищенням рівня наукової і культурно–масової
роботи. Сьогодні у вже новому приміщенні установа
розмістила бібліотеку (понад 9 тис. примірників книжок
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і 2,5 тис. назв періодичних видань), чимало розгорнутих
експозицій з української історії, культури та мистецтва,
етнографії та спорту, пластовий, нумізматичний,
філателістичний відділи, клуб вишивання. Колекції і
фонди УМА, як зазначають опубліковані матеріали,
приваблюють бібліотеку Конгресу США, факультет
слов’янства Державного університету Огайо, Академію
наук України як найповніше зібрання емігрантської
преси та літератури у США. Також на прохання
українського уряду у 1998 р. установа долучилася до
Угоди між США та Україною про захист і збереження
національної культурної спадщини. З усього видно, що
УМА проводить наукові та інші заходи, виставки, які
засвідчують глибину і багатство української історії,
культури і мистецтва. З опублікованих матеріалів
отримуємо інформацію, що УМА вже тривалий час
співпрацює з конгресменом Марсі Каптур, яка очолює
групу членів Конгресу, що цікавляться подіями в
Україні. За її підтримки на побудову нового приміщення
установа отримала від американського уряду грант
у розмірі 200 тис. дол., а також щедру підтримку
(27,750 тис. дол.) від Фундації Омеляна і Тетяни
Антоновичів. Однак головним ресурсом на поповнення
фондів щодо утримання музею є пожертви багаторічних
членів та проведення різноманітних заходів. Наприклад,
щороку вже понад 65 років в УМА відбуваються Різдвяні
зустрічі, на які приходить велика кількість людей.
Також студентам у США та Україні, які займаються
науковими дослідженнями у сфері української культури,
історії і мистецтва, установа надає велику допомогу. За
сприяння ще одного свого довголітнього прихильника
і жертводавця, «Ohio Export», УМА пересилає в
Україну книги і періодику для бібліотек та вишів
(Києво–Могилянської академії, Острозької академії,
Українського католицького університету, Інституту
журналістики у Запоріжжі, Наукової бібліотеки ім.
Стефаника, Державного архіву зарубіжної України).
Для того, щоб покращити діяльність музейних
і архівних культурних установ, виробити стратегію
партнерства у галузі, обмінятися досвідом у 2010
році Українським музеєм–архівом у Клівленді була
започаткована конференція музейників, бібліотекарів
та архіварів Північної Америки, що лягла в основу
організації Ukrainian Heritage Consortium of North
America (UHCNA). Естафету перейняли Український
музей і бібліотека у Стемфорді, Український національний музей у Чикаго та інші інституції. На такі
зустрічі приїжджають провідні фахівці музейної та
бібліотечної справи з Нью–Йорка, Клівленду, Чикаго,
Гарвардського університету, Вашингтона, Стемфорда,
Баунд–Брука, Торонто. Програма конференцій дуже
насичена: вироблення спільної стратегії діяльності
щодо збереження фондів, виготовлення відповідної
супровідної документації, щодо професійної комунікації
у загальнокультурному просторі діаспори та України,
проведення різноманітних майстер–класів, практичні
поради щодо створення віртуальних експозицій,
організацій пересувних виставок, де в процесі «інтеграції
освітнього і музейного … формується соціокультурна
свідомість відвідувача» [6].
Значення музеїв у сучасному світі не можна
переоцінити. Вони збирають кращі зразки людської
творчості та зберігають їх для наступних поколінь. Як
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свідчить вищесказане, сьогочасні музейні установи ще
й провадять освітню діяльність, знайомлять широкий
загал із культурною спадщиною. Українська діаспора
має у цьому контексті певні успіхи: утворено цілий ряд
закладів, у яких ретельно зберігають твори національного
мистецтва, зокрема, народного, українські архіви та
бібліотеки. Наприклад, музеї національної культури
діють у Баунд Бруці, Стемфорді, Чикаго, Клівленді,
Едмонтоні, Нью–Йорку, Детройті, Філадельфії. При
цьому, хоча американська нація молодша за українську,
ставлення до музеїв у цій країні зовсім інше: ці
установи відіграють важливу роль у суспільстві,
дуже добре оснащені технічно. Тому українці,
відкриваючи свої культурні установи за океаном,
переймають їх американські традиції функціонування.
Про це влучно зауважила у своєму інтерв’ю редакції
«Свободи» український мистецтвознавець Світлана
Маріонова: «Ми представники однієї з найбільших
країн Європи, ми маємо … давню культуру. І поруч
з тим – ми не усвідомлюємо, хто ми є, що ми маємо?
Парадокс, трагедія… Тут, в Америці, я не переставала
захоплюватися американським патріотизмом, і тим
способом, в який американці цінують і бережуть свою
історію, культуру» [10].
У друкованих матеріалах ми також зустріли статтю,
присвячену заснуванню нового Історичного музею
українсько–американської спадщини у Філадельфії,
метою якого мала стати історія американців українського
походження, що почалася майже 150 років тому із
приїздом наших перших емігрантів до США. Ініціатори
заснування наголошують на тому, що це мав би бути саме
історичний, а не етнографічний чи мистецький музей.
Численні туристи, які приїжджають у це місто – колиску
заснування сьогодні великої держави, – відвідуючи цю
культурну установу, матимуть змогу не тільки пізнати
історію української еміграції в Америці, а і який вклад
українці зробили в її розвиток. Насправді наша спільнота
за океаном має чим пишатися перед іншими етнічними
групами, що творять багатонаціональну мозаїку
американського народу. Через те ініціативна група
запрошувала до ділової співпраці усіх охочих, особливо
молодше покоління [3]. На жаль, за шістнадцять років
від виходу цієї статті так і не було опубліковано жодних
інших матеріалів, що б стосувалися Історичного
музею українсько–американської спадщини, тому
доля його заснування та функціонування залишається
нерозкритою.
Також досить відомими у США, тільки не
висвітлювані активно на сторінках періодики, є Архів–
музей Української академії мистецтв і наук у Нью–Йорку
(заснований 1945 р. в Аугсбургу в Західній Німеччині),
Український музей народного мистецтва у Менор–
коледжі (Філадельфія), що поширює інформацію про
напрями сучасного українського мистецтва, Український
музей–архів у Детройті (1957), Український католицький
музей з бібліотекою у Коннектикуті (1964).
Отож, важливість культурно–символічної складової
є безсумнівною у структурі національної ідентичності,
оскільки «національна ідентичність – ототожнення
людиною самої себе з певною спільнотою, її символами,
цінностями, історією, культурою… Причому йдеться
про сприйняття цієї ідентичності не лише на суто
раціональному, розумовому рівні, а й на емоційному,
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семантико–міфологічному» [16, с. 19]. Українська
діаспора США від самого початку свого існування
перебувала в іншомовному та інокультурному оточенні,
однак зуміла зберегти свою національну ідентичність,
зокрема, через збереження своєї яскравої та самобутньої
національної культури, що постійно підживлювала
цікавість до власної спадщини. Тобто ми говоримо
про цілісність українського культурно–символічного
наративу. Важливу роль у цьому процесі відіграють
культурні інституції. Незважаючи на те, що вони
розміщені у різних штатах, збереження автентичності
української культури в полікультурному середовищі
США залишається їх незмінною метою. Варто
зауважити, що, хоча ці культурні інституції і сповідують
національні цінності, інтеграція в американське життя
надала їх діяльності дещо комерційного змісту.
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Ukrainian periodicals of the USA on certain Diaspora museum
institutions’ activity in order to preserve national identity
The article is devoted to the activity of certain Ukrainian Diaspora’s museum
institutions in the establishment and preservation of national identity. Due to the
activity of Ukrainian museum institutions, which is highlighted on the pages of
Ukrainian–language periodicals, which is the purpose of this study, we obtain
information on preserving the history of Ukrainian emigration to the United States, as
well as preserving our present–day history. The analyzed journalistic material makes
it possible to conclude on the undoubted importance of the cultural and symbolic
component of the functioning of museums in the structure of national identity.
Keywords: Ukrainian–language periodicals of the USA, Ukrainian Diaspora,
national identity, museum institutions.
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Роль радянської номенклатури у переході від
партійно–радянського до постсоціалістичного
моноцентризму
Проаналізовано процес становлення національної моделі місцевого
самоврядування в Україні на перехідному етапі державного будівництва.
Автор, зокрема, розглядає роль радянської номенклатури у переході від
партійно–радянського до постсоціалістичного моноцентризму, як ключового
моменту трансформації української моделі місцевого самоврядування, з
пострадянської на національну. Основна увага зосереджена на питаннях
перерозподілу владних повноважень внаслідок відмови від радянської моделі
територіального управління. Розглядаються передумови появи політико–
правових колізій перехідного періоду, пов’язаних з неузгодженістю дій і
повноважень різних гілок влади, у період до прийняття профільного закону
у галузі місцевого самоврядування у 1997 р. Досліджуються основні загрози
та перешкоди на шляху розбудови місцевого самоврядування в Україні згідно
з принципами Європейської хартії місцевого самоврядування. Спираючись
на існуючу опубліковану нормативно–правову базу, документи і матеріали
роботи спеціальних комісій Парламентської Асамблеї Ради Європи зроблено
висновок про декларативний характер місцевого самоврядування в Україні
у 1990–х рр. та практичну наявність трансформованої пострадянської
централістської моделі місцевого управління з елементами демократії.
Ключові слова: місцеве самоврядування, перехідний період, радянська
номенклатура, моноцентризм, постсоціалістична держава.

Процес інституціоналізації вітчизняної системи
місцевого самоврядування нерозривно пов’язаний з
трансформаційними процесами перехідного періоду в
Україні. У другій половині 1980–х – 1990–х рр. відбувся
цілий ряд суспільно–політичних та економічних трансформацій, що докорінно змінили не тільки політичний
устрій України, а й спровокували ланцюг змін в системі
організації життєвого укладу населення, що й до
сьогодні залишаються остаточно не усталеними, а отже,
актуалізують відповідні транзитологічні історичні студії.
Сфера місцевого самоврядування не є виключенням
для даного напрямку досліджень, адже цій ланці
організації влади в державі якраз було властиво
відновити своє існування на теренах України, в
новому демократичному і національному форматі.
До того ж, ознаки локальної демократії століття до
того були властиві українському суспільству, однак їх
вони здебільшого були втрачені тривалим періодом
радянського панування.
Радянська система управління на місцях не була
типовим самоврядуванням, незважаючи на те, що деякі
вчені іменують її «радянською моделлю самоврядування»
[6, с. 168]. Однак ми можемо говорити про існування єдиної
усталеної на теренах СРСР і, зокрема в УРСР, системи
місцевого управління, що мала партійно–радянський
характер моноцентристського типу. На зміну їй, з розпадом
Радянського Союзу, у процесі суверенізації України
формально прийшло явище місцевого самоврядування,
яке проте ще зовсім не мало національних ознак і форм
для практичного втілення, однак спиралося, з одного
боку на приклади організації і нормативно–правового
закріплення місцевого самоврядування у демократичних
країнах, а з іншого на існуючі суспільно–політичні
реалії країни, що знаходиться на етапі трансформацій до
постсоціалізму [8, с. 14].
Однак, політичні трансформації є процесом
тривалим і неодмінно, на відміну від революційних
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змін, спираються на існуючу суспільно–політичну базу,
яка, проте, перебуває у кризовому стані. Враховуючи
історичні реалії перехідного періоду, ми можемо
стверджувати, що одним з джерел суспільно–політичних
трансформацій в УРСР у другій половині 1980–х – 1990–
х рр., зокрема у сфері місцевого управління, а пізніше
самоврядування була українська партійно–радянська
номенклатура [2].
На сучасному етапі розвитку української історичної науки, лише деякі аспекти проблеми ролі
номенклатури УРСР кінця 1980–х – початку 1990–х рр.
у трансформаційних процесах були висвітлені. Ще
менше уваги приділяється участі партійно–радянської
номенклатури у створенні місцевого самоврядування.
Так, загальну оцінку діяльності радянських партійних кадрів у процесі «перебудови» ми знаходимо у
М. Карабанова, В. Литвина, В. Лозицького. Водночас,
Г. Кривчик та С. Серьогін детально проаналізували
радянську систему управління на місцях наприкінці її
існування та приділили значну увагу кадровій політиці
та становищу республіканської партійно–державної
номенклатури в умовах демократизації суспільно–
політичного життя [7, с. 27].
Важливе місце належить також «транзитологічним
дослідженням», які часто мають міждисциплінарний
характер. Серед дослідників діяльності української
радянської і постсоціалістичної еліти перехідного
періоду слід виділити І. Голіяд, О. Дощаківську,
О. Долженкова, В. Журавського, О. Крюкова, Л. Мандзій,
М. Михальченка, І. Овчар, А. Пахарєва, Л. Полякової,
В. Цвєткової. Узагальнюючий характер дослідження
проблеми становлення місцевого самоврядування в
Україні мають праці Б. Андресюка та В. Заблоцького.
Роботи вищезазначених науковців значно розширили
та конкретизували проблемне поле досліджуваної
теми, проте, в Україні досі бракує комплексних
досліджень особливостей трансформації партійно–
радянської моноцентричної моделі влади на місцях на
постсоціалістичну унітарно–централізовану систему
управління [9, с. 150; 1, с. 26].
Роль партійно–радянської номенклатури на перехідному етапі держаного будівництва не є цілком
однозначною. Здебільшого, з огляду на те, що
«в основі радянської моделі лежить заперечення
принципу поділу влади і проголошення абсолютної
влади представницьких органів (Рад) на відповідній
території», а також через «принцип єдності
системи рад як органів державної влади з жорсткою
вертикаллю влади» [6, с. 168], радянська номенклатура
сприймається як монолітний організм, здатний якщо не
ефективно управляти, то хоча б протистояти спробам
зміни системи організації влади. Однак, спираючись
на ґрунтовні дослідження вітчизняних істориків–
транзитологів, зокрема, Ю. Кузьменко [7], ми можемо
стверджувати, що у 1989 році, після того як комісія ЦК
КПРС із питань партійного будівництва та кадрової
політики прийняла рішення про ліквідацію «обліково–
контрольної номенклатури», а також було скасовано
ст.6 Конституції СРСР, на усіх щаблях радянської
вертикальної ієрархії влади почались такі незворотні
процеси як знищення монополії КПРС на владу,
дезінтеграція партії та номенклатури як монолітного
політичного організму, повсюдне розчарування у владі,
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а також втрата взаєморозуміння між різними щаблями
номенклатурної ієрархії [7, с. 29].
А отже, відбулося фатальне для радянської системи
«порушення мережі патронально–клієнтарних відносин
і розрив неформальних зв’язків у номенклатурному
середовищі, внаслідок систематичного оновлення
керівних кадрів» [7, с. 30]. Такі зміни не були одномоментними, вертикальні і горизонтальні кадрові зміни
відбувались упродовж усього періоду Перебудови і
суверенізації України.
Разом з дезінтеграцією республіканської адміністрації
руйнувалася і радянська модель місцевого управління.
Напередодні змін, для неї були характерними, по–перше,
моноцентризм, тобто орієнтація на Москву, як єдиний
центр прийняття управлінських рішень, по–друге,
жорсткість партійно–радянської владної вертикалі, що
передбачала обов’язковість підпорядкування місцевих
справ партійним осередкам, які в свою чергу щабель за
щаблем підпорядковувались центру. Третім надзвичайно
важливим фактором було господарсько–економічне
підпорядкування, яке передбачало усталений і централізований механізм фінансування партійних органів
та підпорядкованих ним Рад із центру, знову ж таки за
ієрархічним принципом.
Проте, з прийняттям у квітні 1990 року постанови
ЦК КПУ «Про вдосконалення структури партійних
організацій
та
апарату
партійних
комітетів»,
фактично було здійснено перехід партійних органів
на самофінансування та госпрозрахунку, що не просто
руйнувало партійний апарат КПУ, а й ставило його на
межу виживання [7, с. 34]. Поставала потреба скорочення
штату та надання різноманітних послуг населенню.
У зв’язку з такими змінами підривалася остаточна
довіра представників радянської номенклатури, по–
перше, до Москви, як центру, по–друге, до вищих
ешелонів та структурних одиниць місцевої влади. І
тому, навіть незважаючи на істотну кількісну перемогу
комуністів на виборах до Верховної Ради УРСР у 1990 р.
та місцевих виборах, якісна складова не була такою
вражаючою.
Ситуація в парламенті відображала реалії на місцях. З
одного боку активність та згуртованість дій демократичної
опозиції сприяли пришвидшенню процесу суверенізації
України. З іншого, у лавах КПРС та на усіх рівнях
радянської номенклатури з початку 1990 року почали
активно з’являтись численні продемократичні групи,
неформальні об’єднання та організації, які з абсолютно
різних позицій методично розхитували радянський
партійно–адміністративний апарат.
Водночас, введення госпрозрахунку та приватно–
власницьких відносин сприяло усвідомленню місцевою
владою необхідності повернення контролю над
підприємствами, установами та економікою в цілому.
Подібному явищу також сприяв той факт, що оновлені
кадри радянської вертикалі розраховували на отримання
економічних пільг та благ, які мали їх попередники,
однак, системна криза в економіці та недовіра
суспільства позбавляла їх такої можливості, а отже,
з’являлась потреба самостійно забезпечувати власні
потреби і в такій ситуації партійні посади здавалися
менш привабливими за господарські [7, с. 34; 1, с. 29].
Оскільки, у 1990–1991 роках відбулись докорінні
суспільно–політичні та ідеологічні зміни, зокрема, під
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впливом консолідованої демократичної парламентської
меншості та за сприяння розрізнених та розгублених
прокомуністичних груп, тож поставала потреба у
подальшому вирішенні питань організації місцевої
влади. Але незважаючи на демократизм підходів та
плюралізм думок, очевидним є те, що зміни вивісок
та назв органів не означали різких змін у політиці та
управлінні державою, адже на посадах лишались все
ті ж представники радянської номенклатури, обрані у
1990 році. Єдине, що змінювалось, так це кон’юнктура,
тобто необхідність декларувати прихильність до
демократичних принципів та норм, зокрема Європейської
хартії місцевого самоврядування [3].
Власне, саме ж місцеве самоврядування, як система,
до прийняття Конституції та профільного закону [4],
по великому рахунку продовжувало бути фікцією.
Адже за сприяння номенклатури у суверенній державі
вибудовувалась нова, унітарно–централізована владна
вертикаль, що мала характер постсоціалістичного
моноцентризму. Таким новим центром ставав Київ,
де розташовувались основні законодавчі та виконавчі
органи. Однак, між ними тривалий час теж не існувало
консенсусу, принаймні до прийняття Конституції
України, прикладом чого може слугувати Конституційний
договір 1995 року [5] та боротьба між Президентом і
парламентом за розподіл адміністративних повноважень
на місцях [1, с. 29].
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The role of the Soviet nomenklatura in the transition from
party–Soviet to post–socialist monocentrism
The article analyzes the process of formation of the national model of local
self–government in Ukraine during the transitional stage of state construction.
The author, in particular, examines the role of the Soviet nomenklatura in the
transition from party–Soviet to post–socialist monocentrism, as a key moment
in the transformation of the Ukrainian model of local self–government, from the
post–Soviet to the national one. The focus is on issues of redistribution of powers
because of the rejection of the Soviet model of territorial management. The
prerequisites for the appearance of political and legal conflicts of the transition
period associated with the inconsistency of actions and powers of various branches
of power in the period prior to the adoption of the relevant law in the field of local
self–government in 1997. The author also examined the main threats and obstacles
to the development of local self–government in Ukraine in accordance with the
principles of the European Charter of Local Self–Government. Based on the existing
published legal and regulatory framework, documents and materials of the work of
the special commissions of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe,
we conclude about the declarative nature of local self–government in Ukraine in the
1990s and the practical existence of a transformed post–Soviet centralist model of
local government with elements of democracy.
Keywords: local self–government, transition period, Soviet nomenklatura,
monocentrism, post–socialist state.
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До питання про передачу Криму
Українській Радянській Соціалістичній Республіці
Мета статті – кинути додаткове світло на питання про передачу
Криму до складу УРСР. Для реалізації цієї мети використано методи аналізу
та синтезу, історичний і статистичний методи. Доведена неспроможність
концепції «подарунку» Кримської області Українській Радянській
Соціалістичній Республіці. Обґрунтовано, що основним мотивом передачі
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Криму до складу УРСР був економічний мотив. Здійснено порівняльний аналіз
соціально–економічної динаміки в Криму в десятилітті після його звільнення
від німецької окупації та десятилітті після передачі регіону до складу
УРСР. У цьому контексті зіставлено обчислені автором середні показники
виробництва основних видів продукції аграрного сектора Кримської
області в розрахунку на душу населення за 1950–1954 роки та 1955–1959
роки, розглянуто деякі узагальнюючі дані про розвиток промисловості та
системи охорони здоров’я в цьому регіоні, а також капіталовкладення в його
економіку. Показано, що за часів перебування Криму в складі УРСР відбулася
подальша його русифікація.
Ключові слова: Крим, Україна, інформаційна війна, мотив,
промисловість, сільське господарство, українізація, військово–політична
експансія.

В інформаційній війні, яку веде пострадянська Росія
проти України, надзвичайно широко використовується
фальсифікація історії. Боротьба із цим явищем – одне з
найактуальніших завдань історичної науки.
Одним з тих напрямів фальсифікації історії, якому
стратеги інформаційної війни пострадянської Росії проти
України приділяють особливу увагу, є міфологізація
історії Криму. Звідси актуальність теми даної статті.
Мета статті – кинути додаткове світло на питання
про передачу Криму до складу УРСР.
З–поміж останніх наукових праць, пов’язаних із
темою нашої статті, особливо значущими з погляду
розкриття цієї теми, видаються праці [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7].
У рамках інформаційної війни, за допомогою якої
в Російській Федерації намагаються обґрунтувати її
військово–політичну експансію, спрямовану проти
України, настійливо пропагується концепція «подарунку»
Кримської області Українській Радянській Соціалістичній
Республіці, по–волюнтаристському зробленого керівником
Комуністичної партії Радянського Союзу М. Хрущовим.
Проте пропагандисти й прихильники цієї концепції
ігнорують принаймні три дуже важливі обставини.
Одна з них полягає в тому, що на початку 1954 року
М. Хрущов ще аж ніяк не був всевладним. Як слушно
зауважує С. Кульчицький, «лише з липня 1957 року,
тобто після поразки так званої «антипартійної групи»…
Хрущова можна вважати вождем в компартійно–
радянському розумінні…» [2].
Уявлення про іншу обставину дають такі слова В.
Сергійчука: «…питання про передачу Криму УРСР
розглядалося в Кремлі ще восени 1943 року. Тоді під
керівництвом другого секретаря ЦК КП(б)У Дем’яна
Коротченка готувалися необхідні документи, на основі
яких обґрунтовувалась закономірність включення
Кримської АРСР до складу УРСР» [3, с. 523].
А найголовніша обставина така. Передача Кримської
області до складу УРСР була викликана мотивами
ідеологічного та економічного характеру.
Ідеологічний мотив, відштовхуючись від дуже
проникливих суджень І. Лисяка–Рудницького, С. Кульчицький охарактеризував у такий спосіб: «Наступники
Сталіна розуміли (і це підмітив І. Лисяк–Рудницький),
що з припиненням масових репресій у них залишався
тільки один спосіб утримування українського народу в
кордонах радянської імперії: переконування в тому, як
йому добре «під зорею Радянської влади». Із втратою
терористичного чинника, який «залізом і кров’ю»
цементував єдність багатонаціональної держави, стократ
зростала вагомість пропагандистського чинника» [2].
Та ідеологічний мотив аж ніяк не був основним. Це
з очевидністю випливає з наведеного нижче фрагмента
промови Голови Президії Верховної Ради РРФСР
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М. Тарасова на засіданні Президії Верховної Ради СРСР
19 лютого 1954 року:
«Кримська область, як відомо, займає весь Кримський
півострів і територіально примикає до Української
республіки, будучи немовби природним продовженням
південних степів України. Економіка Кримської області
тісно зв’язана з економікою Української республіки.
З географічних і економічних міркувань передача
Кримської області до складу братньої Української
республіки є доцільною і відповідає загальним інтересам
Радянської держави» [6, с. 199].
Правда, у промові М. Тарасова є й слова про те, що
«передача Кримської області до складу Української
республіки… буде сприяти дальшому зміцненню
братерських зв’язків між українським і російським
народами, ще більшому розквітові Радянської України,
розвитку якої наша партія і уряд приділяли завжди
велику увагу» [6, с. 200]. Тобто ідеологічний мотив усе
ж таки певною мірою в цій промові присутній. Та його
немає в постанові Президії Верховної Ради РРФСР «Про
передачу Кримської області із складу РРФСР до складу
УРСР» від 5 лютого 1954 року, мотивувальна частина
якої містить лише посилання на «…спільність економіки,
територіальну близькість в тісні господарські та культурні
зв’язки між Кримською областю й УРСР…» [6, с. 196].
Аналогічною є й мотивувальна частина указу Президії
Верховної Ради СРСР «Про передачу Кримської області із
складу РРФСР до складу УРСР» від 19 лютого 1954 року
[6, с. 205].
Отож, головний мотив передачі Кримської області
до складу України був економічним. Тим більше що
повоєнна відбудова господарської системи Криму
здійснювалася вкрай повільно й з великими труднощами.
Численні історичні документи дають підтвердження
тому факту, що в повоєнному десятиріччі багато галузей
господарства Криму залишалися в занедбаному стані.
Якими ж були соціально–економічні наслідки
передачі Криму Україні? Чи була виконана обіцянка

Президії Верховної Ради УРСР, що «уряд України
подбає про дальший розвиток і процвітання народного
господарства Криму» [6, с. 198]?
На наш погляд, найкращий шлях для отримання
відповідей на ці питання – порівняльний аналіз
соціально–економічної динаміки в Криму в десятилітті
після його звільнення від німецької окупації, коли він ще
перебував у складі РРФСР, та десятилітті після передачі
регіону до складу УРСР.
Почнемо наш аналіз із розгляду індикаторів розвитку
агросектора Криму й порівняємо показники виробництва
основних видів продукції агросектора в розрахунку
на душу населення в 1940 році, а також обчислені
нами середні показники виробництва основних видів
продукції цього сектора в розрахунку на душу населення
за п’ять років, що передували приєднанню Криму до
України (1950–1954 рр.), та п’ять років після передачі
Криму Україні (1955–1959 рр.). Результати порівняння
наведені в табл.1.
Отож, як видно з табл.1, обсяги виробництва
продукції агросектора Криму впродовж п’яти років після
передачі останнього до складу УРСР зростали високими
темпами. Виняток становлять обсяги виробництва двох
видів продукції – хліба і хлібобулочних виробів та сиру.
Говорячи про розвиток сільського господарства
Криму, не можна не сказати про проблему
водопостачання. У довідці до проекту постанови Ради
Міністрів СРСР «Про заходи з дальшого розвитку
сільського господарства, міст та курортів Кримської
області Української РСР» від 7 квітня 1954 року
визнавалося, що недостатньо використовуються
можливості щодо розширення зрошуваних площ і
покращання водопостачання внаслідок відсутності
необхідного обладнання і матеріалів та що багато
колгоспів в ряді районів області позбавлені джерел
водопостачання й змушені здійснювати підвіз води
для побутових та господарських потреб на відстань
5–10 км, а це обмежує можливості підвищення
Таблиця 1

Середні показники виробництва основних видів продукції агросектора в Криму в розрахунку на одну особу

0,4
1,1
220,7
5,4
177,9
2,5
4,4
6,0
69,5

Середнє значення
показника за
період
1950–1954 рр.
1,4
1,7
175,3
2,7
148,1
5,9
5,3
5,2
68,9

Середнє значення
показника за
період
1955–1959 рр.
2,9
4,5
217,8
4,6
136,8
7,5
8,8
11,0
103,7

6,9

19,6

25,4

130%

0,004
–
–

–
183,2
116,1

0,02
293,7
141,4

–
160%
122%

Вид продукції агросектора

1940 р.

масло тваринне, кг
олія, кг
мука, кг
крупа, кг
хліб і хлібобулочні вироби, кг
ковбаси і копченості, кг
макаронні вироби, кг
вино виноградне, л
консерви, умовних банок
м’ясо (включаючи субпродукти
1 категорії), кг
сир, кг
молоко, л
яйця, шт.

Зміна середнього
значення
213%
258%
124%
174%
92%
128%
167%
210%
151%

Джерело: складено за розрахунками автора, здійсненими за даними [8; 9; 11].
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продуктивності тваринництва, овочівництва, садівництва. Там же констатувалося, що дуже повільно
здійснюється будівництво Сімферопольського, Старо–
Кримського, Чорнорічинського водосховищ та інших
водогосподарських об’єктів й що нагального вирішення
потребує проблема впорядкування русел річок, а також
меліорації їх заплави [7, с. 196–197].
Принагідно зазначимо, що перебіг процесу із
водозабезпеченням Кримського півострова у повоєнні
роки кидає додаткове світло на логіку прийняття Москвою
рішення щодо передачі «братньому українському
народу» Криму та може, певною мірою, сприйматися
як передвісник цієї події в історії України радянського
періоду. На виконання постанови Ради Міністрів СРСР
від 6 березня 1951 року «Про заходи з будівництва
Південно–Українського й Північно–Кримського каналів
і про зрошення земель у південних областях України
та в Північних районах Криму» Рада Міністрів УРСР
і ЦК КП(б)У постановили, зокрема: зобов’язати трест
«Укрводпроект» забезпечити проведення проектно–
вишукувальних робіт і подання Раді Міністрів СРСР
проектних завдань по окремих об’єктах будівництва
Південно–Українського і Північно–Кримського каналів
(по Північно–Кримському каналу з водосховищами з
відгалуженням на Раздольне – 1 травня 1952 року; по
зрошувальних і обвідних системах Південно–Українського
і Північно–Кримського каналу – 1 жовтня 1953 року);
зобов’язати облвиконкоми и обкоми КП(б)У Запорізької,
Херсонської, Миколаївської і Дніпропетровської областей
«…взяти під особливий контроль виконання всіх заходів,
пов’язаних з розгортанням робіт з будівництва Південно–
Українського
та
Північно–Кримського
каналів»;
зобов’язати виконкоми обласних, районних і міських
Рад депутатів трудящих, обкоми, міськкоми і райкоми
КП(б)У «…взяти під особливий контроль виконання
підприємствами і організаціями замовлень і відправку
вантажів для Великих будов Радянського Союзу, в тому
числі для будівництва Південно–Українського і Північно–
Кримського каналів»; зобов’язати відділ пропаганди і
агітації ЦК КП(б)У «…в 10–денний термін розробити
конкретні заходи щодо розвитку масово–політичної
роботи серед будівельників Південно–Українського та
Північно–Кримського каналів»; зобов’язати керівників
міністерств і відомств республіканського підпорядкування
і керівників підприємств республіканського і союзного
значення «…виконувати точно в строк і високоякісно всі
замовлення великих будов Радянського Союзу, в тому
числі будівництва Південно–Українського та Північно–
Кримського каналів, як особливо важливі і почесні
державні завдання» (курсив наш. – О. Г.) [7, c. 117–118,
128–130].
Як бачимо, усі ці завдання ставилися перед УРСР.
Отож, можемо припустити, що в разі, якщо б із залученням
ресурсів УРСР Північно–Кримський канал мав шанси
бути збудованим у відносно короткі строки, Крим би й
надалі залишався в складі РСФСР. Опосередковано про
зв’язок між приєднанням Криму й будівництвом Північно–
Кримського каналу свідчить той факт, що 15 березня 1954
року, тобто невдовзі після указу Президії Верховної Ради
СРСР від 19 лютого 1954 року «Про передачу Кримської
області зі складу РРФСР до складу УРСР», з’являється
Постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК КПУ «Про
будівництво Північно–Кримського каналу», в якій, зокрема,
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зазначається, що Рада Міністрів Союзу РСР постановою
від 26 січня 1954 року №140 «…прийняла пропозицію
(курсив наш. – О. Г.) про будівництво Північно–Кримського
каналу», а Рада Міністрів Української РСР і ЦК КП України
з метою безумовного виконання вказаної постанови
Ради Міністрів Союзу РСР постановили зобов’язати
Міністерство сільського господарства УРСР і Кримський
облвиконком «…розробити і до 1 квітня 1954 року подати
на затвердження Ради Міністрів УРСР планове завдання на
проектування зрошення і сільськогосподарського освоєння
100 тис. гектарів і обводнення 700 тис. гектарів земель
Кримської області за рахунок дніпровських і підземних
вод» [7, c. 176–177].
Характеризуючи розвиток агросектора Кримської
області, ми вже певною мірою торкалися динаміки
промислового виробництва в цій області (табл. 1).
Тепер же наведемо слова з виступу першого секретаря
Кримського промислового обласного комітету компартії
України на його пленумі 9 липня 1963 року: «Випуск
валової продукції промисловості області збільшився за
десять років у 3,4 раза. […] До ладу діючих увійшло 76
крупних промислових об’єктів» (цит. за: [4, с. 237]).
Після передачі Кримської області до складу УРСР
посилився розвиток інфраструктури системи охорони
здоров’я на півострові. Про це, зокрема, свідчить рис.1.

Рис. 1. Динаміка забезпеченості ліжковим фондом у
закладах охорони здоров’я в Криму упродовж 1940–1965 років,
у розрахунку на 10 тис. населення
Джерело: складено за розрахунками автора, здійсненими за
даними [8; 9; 10; 11].

Як бачимо на рис.1, у повоєнний період до
приєднання Криму до УРСР забезпеченість лікарняними
ліжками населення регіону не відновилась до рівня 1945
року (82 ліжка на 10 тис. населення), становивши в 1954
році 78 ліжок на 10 тис. населення. Після приєднання
Кримської області до Української РСР цей показник
неухильно зростав аж до 1962 року, в якому він не
змінився порівняно з попереднім, а станом на 1963 рік
він становив 100 ліжок на 10 тис. населення (приріст
порівняно з показником 1954 року – 28%),
Аналогічна ситуація спостерігалася й щодо
динаміки забезпеченістю лікарями й середнім медичним
персоналом в розрахунку на 10 тис. населення. Як видно
із табл.2, у Криму, після певного повоєнного зростання
значення показників забезпеченості лікарями та середнім
медичним персоналом, у період з 1951 по 1953 рік
спостерігалось навіть зниження значень показників, про
які йдеться. Після передачі Криму до УРСР, як бачимо,
відбулося суттєве їх зростання.
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Таблиця 2

Показник

1940

1945

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1960

1965

Динаміка забезпеченості лікарями та середнім медичним персоналом у Криму у 1940–1965 роках, у
розрахунку на 10 тис. населення

Лікарі

17

21

32

31

30

31

33

35

38

41

Середній
медичний
персонал

40

49

70

59

61

66

71

82

102

106

Джерело: складено за розрахунками автора, здійсненими за даними [8; 9; 10; 11].

Стрімкий розвиток господарського життя Криму
після його передачі до складу УРСР великою мірою
обумовлювався значними обсягами капіталовкладень.
Звернімося до рис.2.

Рис. 2. Динаміка капіталовкладень державних та
кооперативних підприємств і організацій (без колгоспів) в
розрахунку на одну особу у 1946–1965 роках, крб в порівнянних
цінах
Джерело: складено за розрахунками автора, здійсненими за
даними [9; 11].

Як бачимо, у 1961–1965 роках значення показника,
динаміку якого характеризує рис.2, більше ніж у два рази
перевищувало його значення в 1951–1955 роках.
Тепер про ситуацію з українізацією Криму після
передачі його до складу УРСР. Говорячи про неї, не можна
не згадати про запевнення першого секретаря ЦК КПУ
М. Підгорного на ХХV Кримській обласній партійній
конференції, що діловодство й надалі вестиметься
російською мовою, оскільки необхідності переведення
його на українську – немає [7, c. 175]. З другого боку,
12 березня 1957 року учасники зборів партійного
активу Кримської області почули від першого секретаря
Кримського обкому КПУ В. Комяхова таку оцінку того
факту, що вперше на зборах обласного партактиву
Криму окремі доповідачі виступали українською мовою:
«…це цілком правильно і закономірно» [7, c. 535].
Він також висловив побажання, щоб «…товариші, які
володіють українською мовою, виступали в районах,
колгоспах, радгоспах, машинно–тракторних станціях,
на підприємствах, в творчих організаціях, наукових
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установах, в школах і вузах» [7, c. 535]. Та дуже швидко
виявилось, що ці побажання не вкладаються в позицію
Москви щодо національної політики та мовного питання.
У всій країні посилилася русифікація, і Крим аж ніяк
не став винятком. Навпаки, у ньому цей процес був
особливо відчутним. Так, у 1970/1971 навчальному році
на весь Крим була одна школа, де навчання відбувалося
українською мовою, із 412 учнями, причому наступного
року в ній вже не відбувся набір до першого класу [4, с.
256; 5, c. 477]. Це була школа в обласному центрі. Тому
не дивно, що в 1989 році 62,1% українців Сімферополя
визнали рідною російську мову [5, c. 511].
Можна навести низку інших фактів, які переконливо
свідчать про те, що за часів перебування Кримської
області в складі УРСР відбувалася подальша русифікація
цієї області. Тому навряд чи буде помилковим висновок,
що Москвою передача Криму до складу УРСР була
використана як інструмент закріплення результатів
тривалої російської військово–політичної експансії на її
кримському напрямку.
Список використаних джерел
1. Ильницкая О. И. Социально–экономические причины
передачи крымской области из состава РСФСР в состав УССР /
Ильницкая О. И. // Гілея: наук. вісн. – 2010. – №12. – С.71–79. – Режим
доступу: http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=58.
2. Кульчицький С. Входження Криму до складу України /
Станіслав Кульчицький // Регіональна історія України: зб. наук.
ст. – Київ: Ін–т історії України НАН України, 2009. – Вип.3. –
Режим доступу: http://shron.chtyvo.org.ua/Stanislav_Kulchytskyi/
Vkhodzhennia_Krymu_do_skladu_Ukrainy.pdf.
3. Сергійчук В. Економічна складова передачі Криму до УРСР у
1954 р. / Сергійчук Володимир // Крим від античності до сьогодення:
Історичні студії / відп. ред. В. Смолій. – Київ: Ін–т історії України
НАН України, 2014. – С.513–526.
4. Сергійчук В. Український Крим / Володимир Сергійчук. –
Київ: Укр. Видавн. Спілка, 2001. – 302, [2].
5. Смолій В. Донбас і Крим в економічному, суспільно–
політичному та етнокультурному просторі України: історичний
досвід, модерні виклики, перспективи: (аналіт. доп.) / Валерій
Смолій, Станіслав Кульчицький, Лариса Якубова. – К.: Ін–т історії
України НАН України, 2016. – 616 с.
6. Національна безпека України: кримський вектор: зб.
док. і матеріалів (1917–2014 рр.): у 5 ч. / упоряд.: Л. Рябошапко,
І. Вдовичин, В. Гринчак, А. Луцький, І. Томюк; за ред. Л. Рябошапка,
А. Луцького. – Львів: Ліга–Прес, 2014. – Ч.1. – 899, [2] с.
7. Крим в умовах суспільно–політичних трансформацій (1940–
2015): зб. документів та матеріалів / упоряд.: О. Г. Бажан (керівник),
О. В. Бажан, С. М. Блащук, Г. В. Боряк, С. І. Власенко, Н. В. Маковська.
– К.: Ін–т історії України НАН України, 2016. – 1092 с.
8. Народное хозяйство Крымской области: стат. сб. –
Симферополь: Крымиздат, 1957. – 272 с.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

9. Народное хозяйство Крымской области: стат. сб. / Одесса:
Статистика. Одес. отд–ние, 1967. – 178 c.
10. Народное хозяйство Крымской области: стат. сб. / Одесса:
Статистика. Одес. отд–ние, 1972. – 199 с.
11. Численность, состав и движение населения СССР:
Статистические материалы / Центр. стат. упр. при Совете
Министров СССР, 1965. – 562, [2] с. – Режим доступа: http://istmat.
info/files/uploads/31715/naselenie–sssr–1965.pdf.
References
1. Il’nickaja O. I. Social’no–jekonomicheskie prichiny peredachi
krymskoj oblasti iz sostava RSFSR v sostav USSR / Il’nickaja O. I. //
Gіleja: nauk. vіsn. – 2010. – №12. – S.71–79. – Rezhym dostupu: http://
gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=58.
2. Kul’chyts’kyy S. Vkhodzhennya Krymu do skladu Ukrayiny /
Stanislav Kul’chyts’kyy // Rehional’na istoriya Ukrayiny: zb. nauk.
st. – Kyyiv: In–t istoriyi Ukrayiny NAN Ukrayiny, 2009. – Vyp.3. –
Rezhym dostupu: http://shron.chtyvo.org.ua/Stanislav_Kulchytskyi/
Vkhodzhennia_Krymu_do_skladu_Ukrainy.pdf.
3. Serhiychuk V. Ekonomichna skladova peredachi Krymu do
URSR u 1954 r. / Serhiychuk Volodymyr // Krym vid antychnosti do
s’ohodennya: Istorychni studiyi / vidp. red. V. Smoliy. – Kyyiv: In–t
istoriyi Ukrayiny NAN Ukrayiny, 2014. – S.513–526.
4. Serhiychuk V. Ukrayins’kyy Krym / Volodymyr Serhiychuk. –
Kyyiv: Ukr. Vydavn. Spilka, 2001. – 302, [2].
5. Smoliy V. Donbas i Krym v ekonomichnomu, suspil’no–
politychnomu ta etnokul’turnomu prostori Ukrayiny: istorychnyy
dosvid, moderni vyklyky, perspektyvy: (analit. dop.) / Valeriy Smoliy,
Stanislav Kul’chyts’kyy, Larysa Yakubova. – K.: In–t istoriyi Ukrayiny
NAN Ukrayiny, 2016. – 616 s.
6. Natsional’na bezpeka Ukrayiny: kryms’kyy vektor: zb. dok. i
materialiv (1917–2014 rr.): u 5 ch. / uporyad.: L. Ryaboshapko, I. Vdovychyn,
V. Hrynchak, A. Luts’kyy, I. Tomyuk; za red. L. Ryaboshapka, A. Luts’koho.
– L’viv: Liha–Pres, 2014. – Ch.1. – 899, [2] s.
7. Krym v umovakh suspil’no–politychnykh transformatsiy
(1940–2015): zb. dokumentiv ta materialiv / uporyad.: O. H. Bazhan
(kerivnyk), O. V. Bazhan, S. M. Blashchuk, H. V. Boryak, S. I. Vlasenko,
N. V. Makovs’ka. – K.: In–t istoriyi Ukrayiny NAN Ukrayiny, 2016. –
1092 s.
8. Narodnoe hozjajstvo Krymskoj oblasti: stat. sb. – Simferopol’:
Krymizdat, 1957. – 272 s.
9. Narodnoe hozjajstvo Krymskoj oblasti: stat. sb. / Odessa:
Statistika. Odes. otd–nie, 1967. – 178 s.
10. Narodnoe hozjajstvo Krymskoj oblasti: stat. sb. / Odessa:
Statistika. Odes. otd–nie, 1972. – 199 s.
11. Chislennost’, sostav i dvizhenie naselenija SSSR: Statisticheskie
materialy / Centr. stat. upr. pri Sovete Ministrov SSSR, 1965. – 562, [2] s.
– Rezhim dostupa: http://istmat.info/files/uploads/31715/naselenie–sssr–
1965.pdf.
Hulyma O., a lieutenant colonel, breadwinner of department of
humanity/pls of common to all arm faculty, depchief of faculty, from
educational and scientific work is achief of educational part National
Academy of ground forces, name of hetman Petro Sagaydachnogo
(Ukraine, Lviv), gulymaop@ukr.net
To the question about the transmission of Crimea
to Ukrainian Soviet Socialistic Republic
The article aims to throw more light on the question of the transfer of the
Crimea to the Ukrainian SSR. To achieve this goal used methods of analysis and
synthesis, historical and statistical methods. We also proved the inadequacy of
the concept of the «gift» of the Crimea region of the Ukrainian Soviet Socialist
Republic. It is proved that the main motive of the transfer of Crimea to the USSR
was the economic motive. A comparative analysis of the socio–economic dynamics
in the Crimea in the decade after its liberation from the German occupation and
the decade after the transfer of the region to the USSR. In this context, the author
mapped the calculated average values of production of main kinds of products of
the agricultural sector in the Crimean region counting on soul of the population
for 1950–1954 and 1955–1959 years, discusses some of the aggregate data on the
development of industry and health systems in the region, as well as investments in
its economy. It is shown that during the stay of the Crimea in structure of the USSR
was further.
Keywords: Crimea, information warfare, motive, industry, Ukraine,
agriculture, Ukrainization, political and military expansion.
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Срубные погребения
древнего Самуниса–Мингечевира
Можно прийти к предварительному заключению о происхождение
срубных погребений, обнаруженных как в грунтовых ямах, так и в катакомбах,
что наиболее ранние Мингечевирские захоронения в срубах появились в I в. н.э.
и продолжали существовать до IV века н.э. Следует отметить, что наряду
с данным типом захоронений синхронных по времени и целым рядом других
факторов, в Мингечевире одновременно существовали кувшинные и ранее
катакомбные погребения.
Ключевые слова: Самунис–Мингечевир, срубные погребения, Судагылан,
Амирарх.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Впервые обряд срубных погребений на Южном Кавказе
был обнаружен на левом берегу реки Куры, на территории
древнего города Самуниса–Мингечевира. Здесь на
могильном поле поселения №3 наряду с другими типами
погребений были выявлены погребения в деревянных
срубах. В этой местности под названием Судагылан с
1949–1950 гг. было изучено 22 могил с захоронениями в
деревянных срубах [4, с. 96]. Некоторые из них содержали
очень богатый археологический инвентарь.
На основании исследования архивных отчетов и
полевых книг мы можем сделать предварительный
вывод о том, что, к сожалению, далеко не все могилы
здесь были достаточно хорошо исследованы. В
основном это связано с тем, что здесь параллельно шли
строительные работы по возведению Мингечевирской
гидроэлектростанции (ГЭС), а также с тем фактом,
что плановый график этих работ нередко негативно
сказывался на объеме и качестве проводимых раскопок.
Для срубного типа погребения обычно рыли четырехугольную яму общим размером 2,5х3 м при глубине в
среднем 1,5 м [14, с. 89]. На продольных стенках через
0,30–0,40 см оставляли ступеньки шириной около 0,20–
0,30 см.
Погребальные срубы – это своеобразные гробы
в среднем составляли 1,5 м в длину и 0,70–0,80 см
в высоту. Изготовлялись они в основном из бревен
местного дерева арчана–можжевельника [9, с. 36]. Концы
обработанных бревен соединяли подобно современному
срубному зданию, что и определило название этих типов
памятников.
В Мингечевирских срубных погребениях больше
всего были обнаружены парные захоронения. При этом
очень редко встречаются одиночные захоронения [1, с.
137–145].
Примером парного захоронения лицом к лицу
может служить срубное погребение №1, раскопанное
в 1949 г. на могильном поле поселения №3. Сруб этого
погребения был небольшого размера 1 м в длину, 0,80 см
в ширину и 0,60 см в высоту в нем оказалось два скелета в
скорченном положении, лицом к лицу, ориентированные
головой па юго–запад, здесь были погребены мужчина
и женщина.
Женский костяк лежал на правом, а мужской на
левом боку, перед женским скелетом находилась сере-
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бряная миска, в которой лежали стеклянный бокал,
гребешок из рога животного, железный нож, остатки
ткани и золотые тонкие пластинки. Возле миски лежал
железный кинжал.
На руках женского скелета была обнаружена пара
бронзовых браслетов, на пальцах правой руки были
обнаружены три кольца из бронзы, железы и серебра,
на пальце левой руки бронзовое кольцо со стеклянной
вставкой, на костях грудной клетки было много
стеклянных бус.
Среди останков женщины найдены были железные
ножницы, пять бронзовых колокольчиков и какой–то
листовидный костяной предмет.
Возле мужского скелета, как правило, находилось
оружие, железный длинный меч, серп и кинжал.
Крестовина кинжала бронзовая, рукоятка покрыта
золотой фольгой.
Причем оружие в погребениях помещалось не только
в мужских, но и в женских погребениях, датируемые
С. Казиевым II–III вв. н.э. и названное «могилой амазонки»
[10, с. 95–96]. При этом указывается, что здесь возле
женского костяка лежали железный нож, кинжал и меч, а
под ногами женского костяка находились три черепа.
Сруб был ориентирован на юго–запад и северо–
восток, на крышке его лежал железный нож длиной
0,20 см. Сруб занимал восточную часть могильной
ямы, в западной части находился могильный инвентарь,
состоящий из керамических сосудов и костей животных.
Два сосуда с одной ручкой каждая со сливом у
венчика и с налепным кантом, один сосуд с шаровидным
корпусом с двумя ручками на тулове и сосуд с крышкой,
специально изготовленным выступом на внутренней
стороне горловины для опоры краев крышки.
В сосуде был обнаружен обломок деревянной ложки,
возле которого находился хозяйственный кувшин
средней величины.
В 1953 году на левом берегу реки Куры в Мингечауре
на территории могильного поля поселения №3 [1, с. 138–
149] было обнаружено богатое срубное погребение на
глубине 4,5 м от дневной поверхности. В могильной яме
вне сруба 0,30 см выше от дна погребения находилась
серебряная ложка, бронзовое зеркало, фигурка петушка,
отлитая из бронзы, различные бусы и бронзовые
колокольчики, украшения в виде ежевики, отлитые из
бронзы и ракушки.
В северо–восточной части указанного могильного
поля также было обнаружено срубное погребение
длиной 1,4 м и шириной 0,70 см. В западном углу
могильной ямы были расположены пять глиняных
сосудов, на одной линии с ними у стены лежал на боку
шестой сосуд, а возле продольных стенок могильной
ямы находились три плоских камня [1, с. 138].
В срубе было обнаружено два скелета: один на левом
боку в скорченном виде, направленный головой на
юго–восток, второй в западной части сруба, в сидячем
положении [2, с. 65–66].
На месте вскрытия этого погребения позже возникло
поселение. В связи с его постройками данного поселения
земляные работы разрушили покрытие погребения, из
которого было изъято часть ценных предметов.
Это мнение подтверждается еще тем, что при рытье
углубления для хозяйственного кувшина была разрушена
часть северной стенки погребения.
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Однако могила полностью не была ограблена, в
ней у головы покойника, помещенного в скорченном
положении, сохранилась серебряная миска.
В западном углу погребения стояли керамические
сосуды, в которых находились кости животных,
на одном из сосудов лежал сравнительно хорошо
сохранившийся нож с костяной рукояткой, на которой
была выгравирована фигура всадника, также были
обнаружены 4 наконечника стрел: один плоский
трехлопастной и 3 штуки трехгранной формы, и одно
бронзовое зеркало.
В срубе также были выявлены три железных
перстня–печати с сердоликовыми вставками: на одном
выгравирована рыба с усиками, на другой олень, на
третьей, вероятно, какая–то богиня.
В погребении оказались еще кольца из бронзы и
золота со вставкой из полудрагоценного камня красного
цвета, бронзовая щитковая фибула, с эмалью, фигура
грифона с орлиной головой, отлитая из бронзы и
покрытая золотой фольгой, две стерженьковые фибулы
из железа, ножницы, пряжка из гишера, три пряслицы
из мрамора, туфита и меловидного материала, два
бараньих альчика, в одном из них имеется два сквозных
отверстия, множество различных бус, в числе которых
шестигранные сердоликовые, стеклянные, меловые,
костяные, глиняные, перламутровые и др.
Срубные погребения древнего Самуниса–Мингечевира имели очень богатый инвентарь. Следует
отметить, что не все обнаруженные погребения были
обильно обеспеченны артефактами. Например, на
том же могильнике были обнаружены погребения со
сравнительно бедным инвентарем.
В качестве примера можно привести срубные
погребения, раскопанные Р. Ваидовым в 1947 г. Одно из
них под №156 находилось на глубине 2,8 м от дневной
поверхности, сруб был плохой сохранности, длина его
составляла 1,5 м, высота – 0,45 см, а ширина – 0,70 см.
Погребение содержало одиночное захоронение, костяк
лежал на левом боку, в скорченном положении, и головой
был расположен на юго–запад.
В срубе среди костей, кроме железной пряжки и
нескольких бус, ничего больше не было обнаружено.
Вне сруба у ног покойника были помещены два кувшина,
имевших по одной ручке с трех лепестковым венчиком
[5, с. 95].
Следует отметить, что в 2006 году аналогично Мингечевирским срубным погребениям с керамическим
материалом, с трех лепестковым венчиком со сливом с
налепной пуговкой, также был обнаружен археологом
Г. Гошгарлы из срубного погребения, датируемого I–
II вв. н.э. в местности Амирарх в Агдашском районе
[7, с. 66].
Вышеприведенные примеры показывают, что по
богатству могильного инвентаря отдельные срубные
погребения резко отличаются от остальных видов
могильных памятников этого периода. Следует
отметить, что наряду с обильными предметами, также
встречаются срубные погребения, снабженные с очень
скудным инвентарем.
В состав археологического инвентаря из срубных
погребений входят различные по форме и по назначению
глиняные и стеклянные сосуды, серебряные миски,
железные мечи, кинжалы, ножи, наконечники стрел,
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украшения из золота, серебра, бронзы, железа и стекла,
перстни–печати, парфянские и римские монеты I–III вв.
н.э., бусы из стекла, камня и многое другое [5, с. 96].
Однако в настоящее время пока остается открытым
вопрос о происхождении срубных погребений и их
возникновении в древнем Самунисе–Мингечевире.
Ряд исследователей полагали, что в срубных
погребениях погребали представителей как зажиточных,
так и средних слоев албанского общества, при этом
обильностью отличались совместные захоронения
мужчины и женщины. В связи с этим здесь существовал
обычай или обряд умерщвления раба или члена семьи
вместе умершим.
По мнению С. Казиева, обычно такие групповые
захоронения необходимо относить к знатным
погребениям на основании наличия здесь обильного
инвентаря [11, с. 75].
Богатство погребального инвентаря некоторых
могил и различие в самом могильном сооружении
на одном могильнике, на первый взгляд, дали
повод исследователям считать их погребениями
представителей привилегированных слоев Албанского
общества, продолжающих традицию, сложившуюся
в более ранние исторические периоды, выглядит
достаточно аргументированной.
По мнению И. Бабаева, который предполагает, что в
срубных погребениях Мингечевира захоронены знатные
албанские воины и, что, возможно, сопровождающие
основного покойника костяки – это умерщвленные
во время погребального обряда, взятые в плен воины
противника, превращенные в рабов и предназначавшиеся
для сопровождения своего хозяина–победителя после
смерти в потусторонний мир [3, с. 115].
Следует указать и тот факт, что обилие и скудность
могильного инвентаря не всегда является общим
показателем социального положения погребенного.
По мнению Г. Гошгарлы, отмечается, что количество,
состав, расположение могильного инвентаря могут
отражать канонизированные элементы обрядности,
профессиональную или половозрастную принадлежность
погребального, и необязательно являются показателями
его социального положения.
Другое дело само погребальное сооружение, сложная
конструкция, требующая по сравнению с другими
захоронениями большого количества материала, усилий
и времени, необходимого на его монументальное
сооружение, что и является показателем социального
статуса привилегированных слоев населения албанского
общества [8, с. 74–75].
Срубные погребения, помещенные в катакомбах, т.е.
комбинированные, также впервые были обнаружены
Р. Ваидовым [6], в которых были выявлены аршакидские
и римские монеты, относящиеся к I–III векам н.э. Однако
эти монеты также использовались как украшения,
поскольку в них были просверлены сквозные отверстия.
Учитывая время обращения этих монет, Г. Асланов
[1, с. 145] и К. Тревер [13, с. 168] считали возможным
датировать срубные типы погребения к II–III векам
н.э., что позже они исчезли, слившись с катакомбными
погребениями [2, с. 64–65].
С. Казиев на основании трупа положения и инвентаря, а также сравнивая с другими типами погребений, срубные погребения из Мингечевира датировал
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историческому периоду, относящиеся к II–III векам н.э.
[9, с. 42].
Монеты, выявленные из срубных погребений по
определению Е. А. Пахомова, относятся ко времени от
второй четверти I века до начала III века н.э. [12, с. 149].
В настоящее время в историко–археологической
историографии Азербайджана, утверждаемые Р. Ваидовым, С. Казиевым, К. Тревер, Е. А. Пахомовым,
Г. Аслановым, Дж. Халиловым, И. Бабаевым и Г. Гошгарлы
срубные погребения, являются общепринятыми и в
научном плане являются достаточно обоснованными.
Нужно подчеркнуть, что погребения в деревянных
срубах являются одними из мало распространенных
типов погребений античного периода. Как уже выше
было указано, впервые на всем Кавказе срубные
погребения были выявлены археологом Р. Ваидовым
на территории Азербайджана в 40–х годах ХХ века в
местности Судагылан Мингечевирского района.
Таким образом, учитывая все эти факты можно прийти
к предварительному заключению о происхождение
срубных погребений, обнаруженных как в грунтовых ямах,
так и в катакомбах, что наиболее ранние Мингечевирские
захоронения в срубах появились в I в. н.э. и продолжали
существовать до IV века н.э.
Следует отметить, что наряду с данным типом захоронений синхронных по времени и целым рядом других
факторов, в Мингечевире одновременно существовали
кувшинные и ранее катакомбные погребения.
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Log houses of the ancient Samunis–Mingechevir
Frame burials of ancient Samunisa–Mingechevira it is Possible to come to the
preliminary conclusion at the origin of frame burials, discovered both in the ground
pits and in catacombs, that the most early Mingechevirskie burial places in frames
appeared in I v. A.D. and continued to exist to IV age A.D. It should be noted that
along with this type of burial places synchronous at times and by a number of other
factors, in Mingechevire simultaneously there was a jug and before catacomb burials.
Keywords: Samunis–Mingechevir, log burials, Sudagylan, Amirarh.
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Зрубні поховання стародавнього Самуніса–Мінгечевіра
Можна прийти до попереднього висновку об походження зрубових
поховань, виявлених як в грунтових ямах, так і в катакомбах, що найбільш
ранні поховання Мінгечевірськие в зрубах з’явилися в I ст н.е. і продовжували
існувати до IV століття н.е. Слід зазначити, що поряд з даним типом
поховань синхронних за часом і цілим рядом інших чинників, в Мінгечевіре
одночасно існували глеки і раніше катакомбні поховання.
Ключові слова: Самуніс–Мінгечевір, зрубні поховання, Судагилан,
Амірарх.

***
УДК 94(477)

Михайленко М. Ю.,
аспірантка кафедри нової та новітньої історії
зарубіжних країн, Київський національний
університет ім. Тараса Шевченка (Україна, Київ),
mmy175@ukr.net

Зовнішня політика перших урядів
Королівства Італія (1861–1876 рр.)
Здійснено аналіз зовнішньої політики «історично правих» урядів
Королівства Італія від завершення першого етапу його об’єднання в єдину
національну державу та приходу до влади «історично правих» урядів до
переходу влади до «історично лівих». Охарактеризовано зовнішньополітичні
умови, за яких забезпечувалося виживання та зміцнення новоствореної
держави. Визначено основні зовнішньополітичні пріоритети перших
«історично правих» урядів та зроблено висновки щодо їхньої ефективності.
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У результаті дослідження встановлено, що не зважаючи на подекуди
непопулярність зовнішньополітичних підходів «історично правих» урядів
всередині країни, в цілому їхня діяльність принесла свої позитивні результати.
Королівство Італія отримало міжнародне визнання, країну було убезпечено
від зовнішнього вторгнення, її кордони були розширені за рахунок області
Венето, врегульовано питання Рима.
Ключові слова: Королівство Італія, зовнішня політика, «історично
праві» уряди, об’єднання Італії.

Після першого етапу об’єднання – створення
у 1961 р. Королівства Італія на чолі з Савойською
династією – перед керівництвом країни постало
завдання її реальної політичної, економічної та
соціальної інтеграції. Новостворена держава уявляла
собою мозаїчне полотно. Фактично об’єднана Італія
поділялася на Північ і Південь, на різні регіони, на
сільське та міське населення, на світську та церковну
владу, на правлячу еліту та народні маси. За архівними
статистичними даними, у 1861 році в Італії проживало
21 млн. 777 тис. громадян, із них близько 59,9% –
працездатних (69,7% зайняті у сільському господарстві,
18,1% – у промисловості, 12,2% – у сфері послуг), рівень
неграмотності дорівнював у цілому по країні 77%,
тільки 2% громадян розмовляли італійською мовою,
решта населення використовувала діалекти [1]. Італійці,
які протягом століть відрізнялися сталою локальною
самосвідомістю мали відчути свою єдність, прийняти
та підтримати нову державу. «Створення» італійської
нації, утримання країни від сепаратизму та розпаду,
подолання значної економічної відсталості – усе це було
завданнями нового італійського керівництва у сфері
внутрішньої політики. Їхньому вирішенню мала також
слугувати і зовнішня політика, що була спрямована на
забезпечення умов виживання королівства в досить
непростому зовнішньому оточенні.
Хоча тема зовнішньої політики перших італійських
урядів була предметом досліджень багатьох італійських
науковців (Ф. Шабо, Ф. Каталуччіо, Л. Салватореллі,
А. Берселлі, Дж. Поідомані та інших), у вітчизняній
історичній науці немає ґрунтовних праць, присвячених
згаданій тематиці. Можна, проте, відзначити внесок
у вивчення життя видатних постатей італійського
«Рісорджименто», зокрема Дж. Гарібальді та
Дж. Мадзіні, а також окремих аспектів українсько–
італійських відносин кінця XVII – початку XX ст.
доктора історичних наук, професора М. М. Варварцева.
Метою цього дослідження є всебічний аналіз
зовнішньої політики перших «історично правих» урядів
Королівства Італія, визначення її головних пріоритетів
та ефективності реалізації.
Протягом 15 років після завершення першого
етапу об’єднання при владі перебували дев’ять так
званих «історично правих» урядів. Із цього «правила»
було два винятки, коли на півроку в 1862 та 1867 рр.
уряди формували представники «історично лівих».
Але їхнє правління не мало суттєвого впливу на
зовнішньополітичний курс Італії, який за конституцією
– Альбертинським статутом 1848 р. – визначав король.
У загальному плані серед пріоритетів зовнішньої
політики Італії перших років можна умовно виділити
такі. По–перше, забезпечення дипломатичного визнання
Королівства Італія. По–друге, створення сприятливих
зовнішніх умов для внутрішньої консолідації
новоствореної держави. З цією метою необхідно було
в будь–який спосіб запобігти новій війні проти Італії
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з боку найбільш потужних міжнародних гравців. По–
третє, завершення об’єднання королівства, оскільки
поза межами держави залишалися Рим, область Венето
та Південний Тіроль.
Після проголошення 17 березня 1861 р. Королівства
Італія постала нагальна необхідність у найшвидшому
його дипломатичному визнанні з боку міжнародного
співтовариства.
Велика Британія стала першою країною, що визнала
королівство вже 30 березня 1861 р. Лондон сподівався,
що Італія відіграватиме значну роль у стримуванні
амбіцій Франції у Середземному морі, яке, у свою чергу,
набувало особливого значення у контексті будівництва
Суецького каналу, що тривало у той час (був відкритий
у 1869 р.). Для британців це будівництво дозволяло
скоротити торговельні шляхи до Індії та Південно–
Східної Азії. Британський прем’єр–міністр Лорд
Палмерстон писав з цього приводу королеві Вікторії:
«Італійське королівство не підтримуватиме Францію
з огляду на явну упередженість проти неї і чим більше
воно буде міцнішати (авт. – королівство), тим більше
воно зможе протистояти Франції» [2].
Слідом за Великою Британією Королівство Італія
визнали Швейцарська конфедерація (30 березня 1861 р.)
та Сполучені Штати Америки (13 квітня 1861 р.).
Франція ж зволікала з цим до 15 червня 1861 року,
оскільки її плани щодо Італії дуже сильно відрізнялися
від реальної ситуації, що склалася. Наполеон ІІІ бачив
королівство федерацією держав північної Італії з
населенням не більше 10 млн. осіб. Він сподівався,
що буде дотримана його секретна угода, укладена ще
у 1858 р. у Пломб’єрі (Франція)1 з тодішнім прем’єр–
міністром Сардинського королівства Камілло Кавуром.
На півдні країни повинно було бути збережено
Королівство Обох Сицилій на чолі з Фердинандом ІІ.
Такий розвиток подій не ставив би під сумнів вплив
Франції на півострові. Зовсім іншою справою було
опинитися поряд з 26 млн. державою, об’єднаною під
прапором Савойської династії та з неприхованими
амбіціями у Середземномор’ї. На додаток, французький
імператор перебував під тиском клерикальних кіл, які
були серйозно стурбовані втратою значних територій
Папської держави. Наполеон ІІІ відчайдушно шукав
вихід із ситуації з метою хоча б тимчасово зберегти
світську владу Папи. Його пропозиції італійському
уряду передбачали надання Папі Пію ІХ контролю над
Сардинією. Це дозволило б Франції мати свою «базу
підтримки» посеред Середземного моря. Однак такі
ідеї були різко відкинути Камілло Кавуром, який став
першим прем’єр–міністром об’єднаного королівства,
що спричинило загострення відносин між країнами
аж до відкликання на декілька тижнів французького
посла з Італії. Втративши надію на можливість змінити
ситуацію на свою користь, Франція була вимушена
визнати королівство.
Пруссія та Російська імперія продовжували
залишатися відданими «Священному Союзу» та із
стурбованістю стежили за активізацією визвольних
рухів таких, як в Італії. Крім цього, конфіскація папських
1
Пломб’єрська угода – секретна усна угода між
Францією та Сардинським королівством, яка передбачала
здійснення спільних військових дій проти Австрійської імперії
з метою звільнення областей Ломбардія та Венето.
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земель унаслідок об’єднання стала приводом для
відкликання послів Росії та консервативної католицької
Іспанії з королівства. Врешті решт, Пруссія та Росія були
вимушені визнати королівство у 1862 році. При цьому
Росія зробила це за умови протидії уряду Королівства
Італія будь–яким революційним рухам всередині країни,
зокрема за участі поляків–емігрантів, які розглядалися
Санкт–Петербургом як загроза царський імперії.
Визнання з боку Іспанії відбулося тільки у 1865 році.
Давнішній ворог Італії – Австрія, що у ході
об’єднання королівства втратила одну з найбільш багатих
своїх провінцій – Ломбардію – та мала всі підстави
турбуватися за область Венето, пішла на встановлення
дипломатичних відносин з Італією тільки у 1866 р. після
поразки в австро–пруссько–італійській війні.
Надзвичайно проблемними залишалися відносини
молодої італійської держави з Ватиканом. У процесі
об’єднання Папська держава втратила 2/3 своєї території
і фактично продовжувала своє існування винятково
завдяки французьким військам, що залишалися у Римі.
Ситуацію ускладнював той факт, що один з головних
борців за об’єднання Італії Джузеппе Гарібальді та його
добровольці не збиралися відмовлятися від Рима. У
1862 р. під лозунгом «Рим або смерть!» вони виступили
з Палермо на тодішню столицю Папської держави.
Однак, такий розвиток подій не входив у плани Камілло
Кавура, у якого було на це дві причини: з одного боку він
побоювався, що облога Рима спровокує наступ на Італію
Франції та Австрії, з іншого – він намагався запобігти
подальшому зростанню популярності Гарібальді
всередині країни. Таким чином, 29 серпня 1862 р. біля
міста Аспромонте італійська армія була вимушена
відкрити вогонь по добровольцям Гарібальді, сам він був
поранений та арештований.
Новий прем’єр–міністр Італії Марко Мінгетті
запросив французького імператора зустрітися для
переговорів щодо статусу Рима, які у вересні 1864
році завершилися підписанням італійсько–французької
«Вересневої конвенції» [3]. Згідно з цим документом,
італійський уряд зобов’язувався не займати території
Папської держави, брав на себе захист Папи від зовнішніх
та внутрішніх ворогів, надавав дозвіл на створення
добровольчого католицького корпусу для захисту
Рима та висловлював готовність виплатити частину
державного папського боргу. У свою чергу, Франція
зобов’язувалася вивести свої війська, що охороняли
папський Рим (всупереч угоді не було реалізовано до
1870 р.). Італійський уряд також погодився протягом 6
місяців з дати підписання документа перевести столицю
держави з Туріна в інше місце, ближче до центру Італії.
Це повинно було засвідчити відмову італійського
керівництва від намірів розмістити столицю королівства
у Римі. Таким новим місцем було обрано Флоренцію.
«Вереснева конвенція» була таємним документом, однак
коли стало відомо про її зміст, у Туріні розпочалося
повстання. Його жорстоке придушення призвело до
падіння уряду М. Мінгетті. Однак його наступник
прем’єр–міністр Альфонсо Ла Мармора забезпечив
ратифікацію конвенції і через рік Флоренція стала
столицею Італії.
У цілому протягом першого десятиріччя після
об’єднання у 1861 р. італійські уряди успішно реалізували
завдання визнання нової країни на міжнародній арені. За
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цей період було встановлено дипломатичні відносини
майже зі всіма країнами світу, укладено 24 торговельні
угоди з європейськими державами, країнами Латинської
Америки, а також деякими країнами Азії, зокрема
Китаєм, Персією, Японією, Сіамом [2].
З метою досягнення другої мети зовнішньої політики
Італії перших років – створення сприятливих умов для
внутрішньої консолідації ще досить слабкого Королівства
Італія – насамперед, необхідно було забезпечити належне
місце новій державі в існуючий на той час європейській
системі. Представники «історично правих» сил, що
перебували при владі, розуміли, що формальне визнання
королівства найбільшими міжнародними гравцями є
важливим, але не вирішальним.
Еміліо Вісконті–Веноста, який протягом перших
років правління правих урядів найчастіше обіймав
посаду міністра закордонних справ (у цілому 8,5 років),
у виступі 26 березня 1863 року в парламенті країни
охарактеризував основні принципи зовнішньої політики
Італії. Зокрема, він наголосив: «Уряд короля повинен
враховувати те, що зробили інші потужні міжнародні
гравці, особливо Велика Британія та Франція, оскільки
злагода між цими двома великими західними державами
є природною основою нашої політики… Італія шукає
своє місце поміж Великої Британії та Франції – між двома
потугами, згода яких необхідна для прогресу та свободи
Європи. Якщо б я повинен був знайти визначення цієї
політики, я б сказав: незалежні – завжди, ізольовані –
ніколи» [4, c. 6053, 6054].
У реальності таку політику балансування, метою
якої було завдяки ролі Великої Британії уникнути,
щоб альянс з Францією перетворився на протекторат,
реалізувати було неможливо. Це було пов’язано з
відсутністю на той час інтересу у британського уряду
втручатися у континентальні справи. У результаті нове
королівство опинилося у глибокій залежності від імперії
Наполеона ІІІ, яка значною мірою проявлялася у всіх
сферах, включаючи економічні відносини.
Третє завдання політики перших італійських урядів
– завершити об’єднання Італії – також неможливо
було вирішити без активної взаємодії та альянсів з
найбільш потужними європейськими державами. У
другій половині 1860–х років канцлер Пруссії Отто
фон Бісмарк приймає рішення утвердити верховенство
Пруссії у процесі об’єднання німецьких держав та
розпочати війну з давнішнім ворогом Королівства
Італія Австрійською імперією. Італійський монарх
Віктор Еммануїл скористався цією ситуацією з метою
відібрати у Австрійської імперії Венето та Південний
Тіроль. Відень, у свою чергу, з метою запобігти такому
небажаному розвитку подій, намагався стати на заваді
створенню італійсько–прусського союзу. Австрійська
імперія була готова запропонувати Італії в обмін на
нейтралітет у незворотному конфлікті з Пруссією
область Венето. З огляду на те, що між Королівством
Італія та Австрійською імперією не було встановлено
дипломатичних відносин, посередником у цій
домовленості мала виступити Франція. Однак, Віктор
Еммануїл вирішив розпочати війну проти Австрійської
імперії на боці Пруссії.
Не зважаючи на те, що італійські війська декілька разів
протягом кампанії були наголову розбиті австрійськими
військами як на суші, так і на морі, у війні перемогла
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Пруссія. 23 серпня 1866 р. у Празі був підписаний
пруссько–австрійський мирний договір. Серед іншого,
він передбачав передачу області Венето Наполеону ІІІ,
а не напряму Італії із–за небажання Австрійської імперії
робити територіальні поступки країні, якій вона навіть
не програла війну. Франція, у свою чергу, подарувала
Венето Італії за умови проведення плебісциту. Він
відбувся 21–22 жовтня 1866 року. Серед загальної
кількості населення Венето, що на той час дорівнювало
2 603 009 осіб, право голосу мали тільки близько
650 тис. осіб. «За» передачу області Італії проголосувало
647 246 осіб, тобто 99,9%, «проти» – тільки 69 осіб [5].
Натомість Південний Тіроль продовжував перебувати у
складі Австрійської імперії.
Таким чином, Королівство Італія ще на крок
просунулося в реалізації своєї мети щодо завершення
процесу об’єднання, однак до цього часу відкритим
залишалося питання Рима.
Ситуація змінилася у 1870 р. з початком франко–
прусської війни. Париж вимушений був відкликати значну
частину своїх військ з Рима. Італія неочікувано для Франції
зайняла позицію нейтралітету. Французи сподівалися на
союзницькі відносини з італійцями у цій війні. На думку
Парижа, Королівство Італія таким чином продемонструвало
б вдячність за військову підтримку, одержану від Франції
під час так званої Другої війни за незалежність проти
Австрійської імперії (тривала з 27 квітня до 12 липня
1859 р.). Позиції італійського керівництва розділилися з
цього питання: король Віктор Еммануїл ІІ виступав за те,
щоб підтримати Францію у разі отримання територіальних
«дивідендів» для Італії, міністр закордонних справ
схилявся до нейтралітету. З огляду на те, що Наполеон ІІІ
не зміг надати відповідних гарантій Італії, рішення було
ухвалено на користь невтручання.
Після поразки Франції нічого не заважало Італії
розпочати підготовку кампанії із захоплення Рима.
Папа Римський звернувся до європейських католицьких
держав з проханням захистити його, однак його заклик
залишився без відповіді. Облога Рима тривала тільки
один день і вже 20 вересня 1870 р. командувач папськими
військами заявив про капітуляцію. 2 жовтня того ж року
був проведений плебісцит. Не дивлячись на заклики
Ватикану до католиків не брати участь у голосуванні, його
результати були однозначні – за входження до Королівства
Італія проголосувало 133 тис. 681 житель Рима та області,
1507 – проти [6]. Таким чином, Рим ставав невід’ємною
частиною Королівства Італія та його столицею.
З метою врегулювання проблем з Ватиканом
прем’єр–міністр королівства К. Кавур запропонував Папі
відмовитися від світської влади в обмін на грошову ренту
та гарантії духовної влади. З цією метою 13 травня 1871
року італійський уряд видав Закон №214 «Про гарантії».
Його основними положеннями були: недоторканість
особистості Папи, право на озброєну охорону у його
резиденціях, статус екстериторіальності для всієї його
нерухомості (вона залишалася у власності італійської
держави і надавалася Папі тільки в користування),
право дипломатичного представництва. Крім цього ст.4
Закону зобов’язувала італійську державу виплачувати
Понтифіку щорічно 3 млн. 225 тис. лір [7].
У відповідь Пій IX проголосив себе «ватиканським
в’язнем», назвав Закон «Про гарантії» «жахливим
продуктом революційної юриспруденції» та відмовився
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визнавати легітимність проголошення Рима столицею
Королівства Італія [8, c. 23].
Відносини королівства з Ватиканом залишалися
надзвичайно складними протягом наступних десятирічь
аж до 1929 р., коли були підписані «Латеранські угоди»,
за якими Італія визнавала незалежність і суверенітет
Святого Престолу як суб’єкта міжнародного права. У
свою чергу, Святий Престол відмовився від території
колишньої Папської держави і визнав Рим резиденцією
італійського уряду.
Події 1870–1871 рр. призвели до корегування
основних пріоритетів зовнішньої політики Італії.
Падіння Наполеона ІІІ та послаблення Франції після
поразки у франко–прусській війні звільнило Королівство
від надмірної залежності від цієї держави. Захоплення
Рима всупереч положенням «Вересневої конвенції»
не було засуджено, але і не було підтримано іншими
великими державами. Вони не вимагали ніяких санкцій
проти Італії, однак королівство ризикувало опинитися
в ізоляції. Про це у 1871 році в особистому листуванні
пише, зокрема Е. Вісконті–Веноста: «падіння Імперії,
наші численні відмови щодо створення альянсу з
Францією, змінили давню та добро відому основу
наших союзів; нейтралітет позбавив Італію значних
неприємностей, але, як часто буває, нейтралітет може
перетворитися на ізоляцію; більш того, у разі повернення
Європи до «нормального стану», ми опинимося перед
дуже серйозним питанням – питанням Рима, яке зачіпає
так багато інтересів і стільки почуттів, що викликало
появу купи ворогів у Італії і таким чином перетворилося
для нас на питання національного виживання, в якому
ми нізащо не можемо відступати… Возз’єднання Рима з
Італією стало останнім кроком на нашому важкому шляху.
Італія, яка була вимушена подолати «римське питання»,
відчуває, що, за нинішнього стану справ, це питання
є елементом невизначеності у нашому майбутньому.
Занепокоєння викликає і майбутнє відносин з Францією,
що ображена нашим нейтралітетом і де до влади
приходять партії, які були найбільш непримиреними в
питанні Рима. Вийти з цієї невизначеності, уникнути
можливих зовнішніх загроз для Італії, спровокованих
питанням Рима, таким є спільне бажання нашої країни,
програма будь–якого уряду та найвищий критерій нашої
зовнішньої політики» [2].
Таким чином, у ситуації, що склалася станом на
1871 р., Італії не залишалося нічого іншого як розпочати
обережне
зближення
з
Австрійсько–Угорською
монархією і Німецькою імперією. При цьому Рим,
побоюючись ворожої реакції Парижа, намагався
уникнути справжнього альянсу з Берліном, чого
домагався від нього О. Бісмарк. Бажанням італійського
керівництва було використати італійсько–німецьку
дружбу як інструмент стримування агресивної політики
Парижа. У той же час О. Бісмарк навпаки хотів активно
використовувати Італію проти Франції, яка, на його
думку, надто швидко оговталася після програшу у війні
1870–1871 рр.
Незмінний міністр закордонних справ королівства
Е. Вісконті–Веноста писав з цього приводу: «Я
переконаний, що у разі нової війни між Німеччиною
та Францією, її результат, як би вона не закінчилася,
завжди буде шкідливим і небезпечним для Італії. Якщо
Франція переможе, що малоймовірно, Італія негайно
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опиниться у більш небезпечній та невизначеній ситуації.
Якщо ж Німеччина знову переможе, що є майже певним,
вона повинна буде зробити щось таке, щоб назавжди
покінчити з Францією, розчленувавши її… В результаті
ми би опинилися в Європі, де Захід належав Німеччині, а
Схід – Росії. Я вважаю, що Італія – одна із тих країн, яка
може віднайти своє місце і проводити власну політику
тільки в Європі, де існує певний баланс» [2].
Тож у реалізації власного зовнішньополітичного
курсу в останні п’ять років перебування при владі
«історично праві» намагалися балансувати з метою
уникнути нової війни між потужними гравцями та
забезпечити Італії передишку для вирішення назрілих
внутрішніх проблем. Такий підхід дозволяв також
скоротити військові витрати на користь економічного
розвитку країни.
Така політика викликала незадоволення всередині
країни. Основні претензії опонентів Е. Вісконті–
Вености зводилися до відмови Італії на цьому етапі від
Південного Тіролю, а також від колоніальних амбіцій.
Шквальна лавина критики з’явилася улітку 1875 року,
коли італійський уряд визнав себе занадто слабким, щоб
скористатися Боснійським повстанням та подальшою
«Великою Східною кризою». Опозиція дорікала правим,
що вони втратили можливість реалізувати ідею щодо
надання сприяння австрійській експансії на Балканах
взамін відмови від італійських північних територій.
Ера правління «історично правих» завершилася
у 1876 році. Уряд Марко Мінгетті втратив більшість у
парламенті, який відмовив підтримати його пропозицію
щодо націоналізації залізних доріг, після чого прем’єр–
міністр подав у відставку. Ця подія отримала назву
«парламентської революції», оскільки вперше керівник
уряду був усунутий від влади парламентом, а не королем.
Аналіз основних засад зовнішньої політики
«історично правих» урядів Італії (1861–1876 рр.) дає
можливість зробити такі висновки.
У перші роки після об’єднання керівництво країни
мало забезпечити елементарні умови для виживання
Італії. Серед першочергових завдань на порядку
денному королівства були: запобігання сепаратизму,
подолання значної економічної відсталості, завершення
процесу об’єднання країни. В досить не простому
оточенні зовнішня політика перших урядів, в основу якої
було покладено тактику ситуативного балансування між
ключовими міжнародними гравцями, мала слугувати
важливим інструментом у боротьбі за виживання та
утвердження держави на міжнародній арені.
Не дивлячись на подекуди непопулярність
зовнішньополітичних підходів «історично правих»
урядів всередині країни, в цілому їхня діяльність
принесла свої позитивні результати. Королівство Італія
отримало міжнародне визнання, країну було убезпечено
від зовнішнього вторгнення, її кордони були розширені
за рахунок області Венето, врегульовано питання Рима.
Водночас, було суттєво ускладнено відносини Італії з
Римсько–католицькою церквою, яка з огляду на її значний
вплив на населення країни ще декілька десятиліть
створювала проблеми на шляху розвитку держави.
Неочікуваний для Франції нейтралітет Італії у
франко–прусській війні призвів до втрати королівством
такого достатньо потужного союзника. Це у майбутньому загострило боротьбу між Парижем і Римом за
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африканські колонії, яка, у свою чергу, активізувала
італійсько–німецькі переговори та підштовхнула Італію
до участі у «Потрійному союзі» (1882 р.).
Не вдалося також встановити контроль над Південним Тіролем і таким чином завершити об’єднання
Королівства.
На першому етапі після об’єднання за об’єктивних
обставин не можливо було реалізувати мрії італійського
населення, які підбурювалися окремими опозиційними
політичними силами, про повернення до колишньої
величі Римської імперії, та експансіоністські амбіції Італії.
Королівство значно поступалося більшості європейських
країн у плані економічного розвитку і, насамперед,
необхідно було подолати цей величезний розрив.
Після приходу до влади у 1876 р. «історично лівих»
урядів розпочався новий етап у зовнішній політиці
країни, який характеризувався експансіонізмом та
колоніальними претензіями.
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The foreign policy peculiarities of the «historical right»
governments of the Kingdom of Italy after the first stage
of the unification
This research analyses the foreign policy of the «historical right» governments
of the Kingdom of Italy from the first stage of the unification of this country into
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a single nation state and rise of the «historical right» governments to power till
the transfer of power to the «historical left». It also specifies the foreign policy
conditions under which the newly created state had to survive and consolidate.
The paper describes key foreign policy priorities of the first «historical right»
governments and concludes that the implementation of these priorities was
successful. Chronologically, the research covers the period from 1861 till 1876
– from the end of the first stage of the unification of the Kingdom of Italy. The
research establishes that, despite somewhat unpopular foreign policy approaches
of «historical right» governments inside the country, their activities in general
brought positive results. The Kingdom of Italy received international recognition,
the country was protected from an external invasion, it engulfed the Veneto region,
the issue of Rome was settled.
Keywords: Kingdom of Italy, foreign policy, the «historical right» governments,
unification of Italy.
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Історія створення та розширення Митного союзу
у 1995–2015 рр.
Розкриваються причини створення Митного союзу. Наголошується
на спільних прагненнях кількох пострадянських країн – Росії, Білорусі
та Казахстану створити потужну економічну організацію в регіоні.
Аналізується процес розширення Митного союзу зокрема, приєднання до
нього – Киргизії та Вірменії. Розкривається позиціонування України щодо
Митного союзу.
Ключові слова: Митний союз, пострадянський простір, Росія, Україна,
Киргизія, Вірменія.

Останнім часом на пострадянському просторі
зростає вплив різних інтеграційних тенденцій та
відповідних інтеграційних об’єднань. Одним із таких
об’єднань є Митний союз ряду країн регіону, який
завдяки активності Москви продовжує розвиватись.
Оскільки цей проект є альтернативним до обраного
Україною євроінтеграційного шляху, тому для нас є
важливим чітке розуміння того, як відбувалось його
створення, та як Митний союз функціонує зараз. Тим
більше, що деякий час українська влада розглядала
можливість участі в ньому.
Метою даної статті є з’ясування причин та обставин
створення Митного союзу на пострадянському просторі,
а також визначення етапів його розширення.
Серед вітчизняних науковців дану тематику розробляли В. Андрійчук [1], Б. Данилишин [2], О. Полтораков
[3]. У вітчизняній історіографії переважає точка зору
згідно з якою Митний союз є організацією, яка створена
Росією задля того щоб тримати у контролі своїх
найближчих союзників та інших країн СНД. Широко
поширеним є погляд, що Митний союз не є рівноправною
організацією, і що інтереси інших країн (окрім Росії) не
є достойно представленими у цій організації.
В російській науці це питання досліджували
О. Бакаєва [4], М. Кротов [5], Є. Пивовара [6] та ін. Серед
російських авторів домінує точка зору що Митний союз є
ефективною організацією на пострадянському просторі.
Серед західних науковців цю тематику розробляють
І. Дреєр та Н. Попеску [7], Д. Тарр [8], а також
О. Шумило–Тапіола [9]. Вони в переважній більшості
мають скептичне ставлення до цього об’єднання, адже
вони виступають проти відновлення російського впливу
в регіоні.
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Перша спроба створення Митного союзу відбулась у
1995 р. Тоді 6 січня 1995 р. між Росією та Білорусією
був підписаний Договір про формування митного
союзу [3, c. 25]. А вже 20 січня 1995 р. склад учасників
розширився, Угоду про створення Митного союзу окрім
Росії та Білорусі, підписали також Казахстан і Киргизія.
Тобто Росія намагалась пришвидшити та поглибити
інтеграцію залучаючи найбільш лояльних союзників в
рамках СНД. Однак через серйозні економічні труднощі
в усіх держав–учасницях у 1990–ті рр. ця ідея не була
реалізована.
Натомість 2 квітня 1996 р. був підписаний Договір
про створення Співтовариства Росії та Білорусії. У статті
4–ій цього договору передбачалось створення спільного
митного простору між країнами до кінця 1997 р. [6, c.
315]. Однак тісної інтеграції між Росією та Білорусією
не відбулось, адже О. Лукашенко прагнув стати другою
людиною у Союзній державі після Б. Єльцина та після
уходу останнього хотів очолити єдину державу. Президент
Росії Б. Єльцин не був згоден з тим варіантом інтеграції
якої прагнув президент Білорусі. Тому Росія і Білорусь не
створили спільного митного союзу у 1990–х рр.
Окрім Білорусії ще більш тісної інтеграції прагнув
Казахстан. Проте у 1990–ті рр. кожна з пострадянських
країн намагалась дати раду тим проблемам, які вирували
в той час. Всі країни мали побороти економічну кризу,
яка виникла після розпаду СРСР, та побудувати новий
державний апарат. Одним словом, країнам СНД у 1990–
ті рр. було не до економічної інтеграції.
Після приходу до влади в Росії В. Путіна на початку
2000–х рр. ідея Митного союзу трансформувалась у
створення іншої економічної організації – Євразійського
економічного співтовариства (ЄврАзЕС). Договір про
його заснування було підписано 10 жовтня 2000 р.
Росією, Білоруссю, Казахстаном, Таджикистаном і
Киргизстаном (вступив у дію в травні 2001 р.).
В результаті посилення економічного впливу РФ на
Білорусь та Казахстан упродовж 2000–х рр. Росія схилила
ці країни повернутись до старої ідеї про створення
Митного союзу. У серпні 2006 р. було оголошено про
формування Митного союзу трьох країн. Результатом
реалізації Москвою цього інтеграційного курсу стало
підписання 6 жовтня 2007 р. в Душанбе, в час піку
«благодатних нульових» (за рік до фінансової кризи
2008 р.), представниками Росії, Білорусі та Казахстану
Договору про створення єдиної митної території та
формування Митного союзу. Серед ініціаторів цього
об’єднання існувало переконання, що інші члени
ЄврАзЕС пізніше до цього договору приєднаються
[30]. Натомість Киргизстан і Таджикистан не хотіли
потрапити в ще більшу економічну залежність від Росії
та Казахстану і тому не приєднались до цього договору.
Ці дві центральноазійські країни не хотіли втрачати
свою незалежність у питанні митної політики.
Згідно з Договором, вищим органом Митного союзу є
Міждержавна рада, куди входять глави держав та урядів
країн–членів. З жовтня 2008 р. функцію вищого органу
Митного союзу взяла на себе Міждержрада ЄврАзЕС.
Була також створена Комісія Митного союзу
– постійно діючий орган організації. Її рішення
є обов’язковими до виконання та не потребують
підтвердження на національному рівні. Рішення Комісії
приймаються двома третинами голосів, при цьому Росія
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має 57% голосів, а Білорусь із Казахстаном – по 21,5%.
Специфікою цього органу є те, що розподіл голосів у
ній є не пропорційним і не рівним. Більшість голосів
зосереджено в однієї країни, оскільки їх розподіл
відбувався шляхом виміру «економічного потенціалу»
кожної країни–члена. Відсутність рівної кількості
голосів країн–членів свідчить про її недемократичність
та наявність в організації домінуючої країни – Росії.
В 2009 р. Вищий орган Митного союзу – Комісія
Митного союзу та уряди країн–членів затвердили
формування договірно–правової бази організації та
встановлення єдиного митного тарифу. Зокрема, 27
листопада 2009 р. Комісія Митного союзу прийняла
рішення «Про єдине митно–тарифне регулювання
Митного союзу республіки Білорусь, республіки
Казахстан та Російської Федерації». Згідно з цією
домовленістю Митний союз мав розпочати свою дію
з 1 січня 2010 р. коли мав вступити в дію Єдиний
митний тариф трьох країн. Повноцінно Митний союз
мав запрацювати після ратифікації Митного кодексу
Митного союзу. Першими Митний кодекс ратифікували
Росія та Казахстан – у червні 2010 р. Білорусь зволікала
із затвердженням цього документу адже прагнула щоб
Росія відмінила експортні мита на нафтопродукти.
В той же час слід наголосити на тому, що можливо
Росія очікувала приєднання до новоствореної організації
України, однак у квітні 2010 р. В. Янукович заявив, що
Україна не прагне вступити в Митний союз. У травні
2010 р. після конфлікту в рамках Митного союзу голова
уряду Росії В. Путін заявив, що Митний союз у складі
Росії та Казахстану розпочне свою дію без Білорусі з
1 липня 2010 р. Однак Білорусь ратифікувала Кодекс 30
червня 2010 р.
5 липня 2010 р. в Астані представники Росії,
Казахстану та Білорусі підписали Заяву про вступ в дію
Митного кодексу. Заява вступала в дію для Білорусі –
6 липня 2010 р., а для Росії та Казахстану вже розпочала
дію з 1 липня 2010 р. Про це заявив президент Росії
Д. Медведєв [27].
Режим розподілу мит на території країн–членів Митного союзу розпочав діяти з 1 вересня 2010 р. Згідно
з домовленостями трьох країн, імпортні мита мали
начислятись на спільний рахунок. Потім їх розподіл має
відбуватись за такою пропорцією – 88% від спільного
бюджету мало дістатись Росії, 7% – Казахстану, а
5% – Білорусі. Митний союз розпочав повноцінне
функціонування з 1 липня 2011 р. [16], коли митні
органи трьох країн припинили контроль на внутрішніх
кордонах країн–членів союзу.
По суті домовленості означали ліквідацію
нетарифних бар’єрів, спрощення процедур та відміну
митних постів між країнами союзу. Важливим моментом
функціонування Митного союзу є ліквідація санітарних
та фіто–санітарних норм які збільшують вартість
експорту в Росію з країн–членів Митного союзу.
До вступу в Митний союз Казахстан мав зону вільної
торгівлі з Росією та Білорусією. Тому для Казахстану
станом на початок 2011 р. відбулась фактично одна зміна
– був введений єдиний зовнішній тариф. В результаті
вступу в Митний союз Казахстан почав більше торгувати
з Росією та Білоруссю й менше – з іншими країнами. Крім
того в результаті введення єдиного зовнішнього тарифу
мита Казахстану виросли з менше ніж 7% до 11% [19].
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Особливістю діяльності Митного союзу є те, що
країнам, які прагнули приєднатися, на відміну від ЄС,
не висувалися вимоги щодо захисту прав людини і
громадянина, покращення рівня демократії в країні. Не
виставлялись вимоги щодо боротьби з корупцією [34, c.
7]. В даному контексті слід підкреслити, що всі країни–
члени Митного союзу є водночас і членами ОДКБ –
військово–політичної організації, в якій домінує Росія.
У 2011 р. про намір приєднатись до Митного союзу
оголосила Республіка Киргизія [34, c. 7]. Скоріше за
все це був результат тиску Російської Федерації на
цю центральноазійську країну, яка в економічному
плані залежала від колишньої метрополії та сусіднього
Казахстану, який теж є членом Митного союзу. У травні
2013 р. був підписаний Меморандум про поглиблення
взаємодії між Євразійською економічною комісією і
Республікою Киргизія [34, c. 7].
Фактично влада Киргизії зволікала зі вступом країни
в митну організацію, прагнучи виторгувати кращі умови
для участі в союзі [22]. Рух Киргизії до Митного союзу
пришвидшився у 2014 р., після початку російської агресії
проти України. Адже у Киргизії чудово розуміли що
агресія розпочалась після відмови України приєднатись
до Митного союзу і обрання курсу на євроінтеграцію.
12 травня 2014 р. під час засідання уряду Киргизії був
розглянутий проект Дорожньої карти щодо приєднання
країни до Митного союзу [25], а 12 серпня 2014 р.
прем’єр–міністр Киргизстану Д. Оторбаєв заявив,
що пріоритетом уряду Киргизстану є приєднання до
Митного союзу та Єдиного економічного простору [15].
Фактично приєднання до Митного союзу Киргизії, яка
була членом СОТ з 1998 р. було вимушеним кроком.
Президент Киргизстану А. Атамбаєв на початку
2014 р. прямо сказав, що Україна на відміну від
Киргизії має вибір куди рухатись – в Митний союз чи
Європейський союз, а у Киргизії вибору немає – вона має
вступити у Митний союз. Однак А. Атамбаєв підкреслив,
що це буде зроблено тоді коли будуть враховані вимоги
киргизької сторони [10].
Слід підкреслити, що багато киргизьких бізнесменів
побоювались що вступ в Митний союз призведе до
банкрутства деяких галузей. Адже четверть всього
імпорту в Киргизію йшло з Китаю, а мита на китайські
товари у Киргизії були порівняно невисокими. У випадку
вступу Киргизії в Митний союз мита мали зрости до того
ж рівня що і в Росії та Казахстані (збільшитись в два–три
рази), а це сильно вдарило б по місцевій торгівлі, адже
громадяни Росії та Казахстану регулярно приїжджали
в Киргизію щоб закупити дешеві китайські товари.
У разі підвищення мит, що безумовно послідувало б
після приєднання Киргизії до Митного союзу, російські
та казахські бізнесмени втратили б інтерес купувати
китайські товари, які будуть завозилися б в Киргизію
за тими ж високими митами, що і в Росію чи Казахстан
[10]. Адже Єдиний митний тариф країн Митного союзу є
досить високим – трохи менше 8%.
Однак не вступити в Митний союз Киргизія теж не
могла, бо багато галузей пов’язані з країнами Митного
союзу. Наприклад, 90% продукції легкої промисловості
Киргизія продає країнам Митного союзу. Якщо Киргизія
не вступила б у Митний союз, то країни Митного союзу
підняли б тарифи на киргизькі товари, знижуючи їх
конкурентність на власних ринках. В цьому контексті
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слід наголосити на тому, що у грудні 2013 р. на засіданні
Вищої євразійської економічної ради президент Казахстану Н.Назарбаєв заявив, що не можна допускати в
Митний союз членів зі збереженням особливого режиму
[10]. Однак, незважаючи на всі ці складнощі, 8 травня
2015 р. президент Киргизії А. Атамбаєв підписав
документи згідно з якими Киргизія мала стати членом
Митного союзу [20].
У вересні 2012 року комуністична партія Молдови
(вірогідно що з подачі Москви) намагалась ініціювати
питання щодо вступу Молдови в Митний союз.
Передбачалось навіть провести референдум з цього
питання [24]. В заяві КПМ йшлося про те, що вихід з
кризи і модернізація країни є неможливими без вступу
Молдови до Митного союзу. На думку комуністів це
дозволило б знизити ціни на енергоносії, безконфліктно
вирішити питання Придністров’я та відкрити величезний
ринок для товарів маленької Молдови. Також це дало б
можливість вирішити питання розколу молдавського
суспільства на прихильників інтеграції з Європейським
Союзом та прибічників вступу у Митний союз.
Врешті понад 230 тисяч громадян Молдови поставили
підписи за організацію референдуму щодо вступу в
ЄврАзЕС та Митний союз [24]. Це понад 4% населення
Молдови. Однак референдум так і не був проведений,
адже президент Н. Тімофті та прем’єр–міністр В. Філат,
були прихильниками євроінтеграційного курсу. У 2014 р.
референдум на цю тему був проведений лише в одному
з регіонів Молдови – Гагаузії, де понад 98% населення
висловилось за вступ країни в Митний союз. Але він
не мав жодних юридичних наслідків. Тобто ініціатива
комуністів виявилася повною авантюрою.
Політично складним був шлях до Митного союзу
Вірменії, адже країна прагнула розвивати інтеграційні
зв’язки і з ЄС і з Росією, проте врешті довелось обирати.
Так, у 2012 р. прем’єр–міністр Вірменії Т. Саркісян
сказав в інтерв’ю російському журналісту, що Вірменія
не зможе стати членом Митного союзу, адже не має з
ним спільного кордону, а також що це є неприйнятним в
економічному плані. Він заявив: «Митний союз для нас
не має сенсу» [36].
Проте вже 3 вересня 2013 р. в ході візиту в Москву
президент Вірменії С. Саргсян заявив про намір вступити
в Митний союз. Президенти обох країн підкреслили
позитивну динаміку у відносинах між Вірменією та
Росією та підтвердили вірність принципам, які були
закладені в Договорі про дружбу, співробітництво та
взаємну допомогу між РФ та Вірменією від 29 серпня
1997 р. та «Декларації про союзницьку взаємодопомогу,
орієнтовану у XXI ст.» від 26 вересня 2000 р. Також
С. Саркісян та В. Путін підтвердили намір розвивати
економічну інтеграцію на пострадянському просторі.
Зокрема президент Вірменії заявив про намір взяти участь
у формуванні Євразійського економічного союзу [26].
Це поставило хрест на парафуванні Вірменією Угоди
про асоціацію з ЄС, адже представники Євросоюзу
неодноразово заявляли, що якщо Вірменія вступить в
Митний союз то не зможе підписати Угоду про асоціацію
з ЄС. Комісара ЄС з питань розширення Ш. Фюле
рішення президента Вірменії щодо вступ в Митний
союз шокувало, адже переговори про євроінтеграцію
Єреван вів із 2010 р. 13 вересня 2013 р. під час свого
візиту в Єреван Ш. Фюле заявив, що Вірменія не зможе
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парафувати Угоду про асоціацію з ЄС. Єврокомісар з
питань розширення відзначив, що Вірменія вже обрала
інший зовнішньополітичний вектор [37].
Як наслідок ухваленого політичного рішення, 24
жовтня 2013 р. в Мінську на засіданні Вищої євразійської
економічної ради був затверджений проект рішення про
приєднання Вірменії до Митного союзу та Єдиного
економічного простору – Меморандум про поглиблення
співробітництва між Вірменією та Євразійською
економічною комісією [12].
6 листопада 2013 р. в Єревані був підписаний
«Меморандум про поглиблення взаємовідносин між
Євразійською економічною комісією та Республікою
Вірменія», який започаткував процес приєднання
Вірменії до Митного союзу. Цей документ був підписаний
головою Євразійської економічної комісії В. Христенко
та прем’єр–міністром Вірменії Т. Саркісяном. Згідно
з Меморандумом була створена посада представника
Республіки Вірменія при Євразійській економічній
комісії. Цей документ дав можливість Вірменії бути
присутньою на відкритих засіданнях Вищої Євразійської
економічної ради, Ради Євразійської економічної комісії
та засіданні колегії ЄЕК [12].
Потрібно відзначити, що Росія докладала значних
зусиль, щоб схилити Вірменію вступити в Митний союз,
адже восени 2013 р. Москві була потрібна «маленька
переможна війна» щоб згодом переконати вступити в
Митний союз Україну. Адже до кінця листопада 2013 р.
мало б стати відомо чи отримає Україна асоціацію з
ЄС. Відповідно, Україна мала визначитись зі своїм
зовнішньополітичним вектором.
Одним із дієвих важелів тиску Москви на Єреван було
питання ціни на газ. Влітку 2013 р. російською стороною
було підняте питання про різке зростання ціни на
російський газ для Вірменії – зі 180 до 270 дол. за тисячу
кубометрів. Відповідно для населення Вірменії тарифи
мали зрости майже на 20%. З липня 2013 р. Вірменія
була вимушена платити 270 доларів за російський газ
[35]. Однак наприкінці серпня 2013 р. міністр енергетики
Вірменії А. Мовсісян після переговорів з російською
стороною заявив, що питання зростання ціни на газ для
Вірменії буде вирішити таким чином щоб населення від
цього не постраждало. Очевидно саме після «газового»
шантажу влада прийняла рішення про вступ Вірменії в
Митний союз [31].
Не всі у Вірменії підтримували такий курс розвитку
країни. Деякі опозиційні сили у Вірменії виступили
проти вступу країни в Митний союз. Президента
Вірменії звинувачували у «здачі національних інтересів»
та в тому що він, мовляв, повертає країну «назад в
СРСР» [31].
Вже після приєднання Вірменії до Митного союзу, на
початку грудня 2013 р. стало відомо, що країна отримала
знижку на російський газ. Ціна була знижена з 270 дол.
до 189 дол. за тисячу кубометрів [23]. Тобто можна
сказати, що Росія використала болюче для Вірменії
питання ціни на газ щоб змусити її вступити в Митний
союз. Розігруючи «газову карту», РФ здійснила шантаж
задля досягнення своїх геополітичних цілей.
Відповідно, на нашу думку, вступ Вірменії в Митний
союз був у першу чергу політичним кроком. З вересня
2013 р. по травень 2014 р. у країні була пророблена
величезна робота задля приведення вірменського
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законодавства у відповідність з вимогами Митного союзу.
Була реалізована «дорожня карта» з приєднання Вірменії
до Митного союзу. За словами заступника директора
Інституту Кавказу С. Мінасяна, вступ Вірменії у Митний
союз є новою формою співробітництва з Росією, яка є
гарантом забезпечення національної безпеки Вірменії [18].
Обґрунтовуючи доцільність вступу Вірменії до
Митного союзу президент Вірменії С. Саргсян наголосив
на очікуваному зростанні економіки країни, збільшенні
експорту в Росію, Білорусь та Казахстан та на припливі
інвестицій з боку цих країн [18].
Експерти також сподівалися, що членство Вірменії
в Митному союзі покращило б становище трудових
мігрантів – громадян Вірменії, адже у разі офіційного
вступу країни в Митний союз вони мали отримати ті
ж самі трудові права в Росії що і громадяни Білорусі та
Казахстану [18]. Таким чином, Вірменія стала першою
і на даний момент є єдиною країною, яка вступила в
Митний союз не маючи з ним спільного кордону.
Зовсім інша історія вийшла зі спробами Москви
залучити до Митного союзу Україну. Так, В. Путін у
березні 2010 р. запропонував новообраному проросійському президенту України В. Януковичу вступити
в Митний союз [28]. Цю пропозицію голова уряду
Росії здійснив під час зустрічі з українським лідером у
Москві 5 березня 2010 р. у відповідь на задеклароване
В. Януковичем під час президентської кампанії
2010 р. прагнення серйозного покращення відносин з
Російською Федерацією.
Проте позиція В. Януковича щодо участі України
в Митному союзі була непослідовною. Наприкінці
квітня 2010 р. перебуваючи в Страсбурзі він заявив, що
Україна не зможе вступити в Митний союз. В той же час
президент України наголосив на важливості створення
зони вільної торгівлі з ЄС [13].
У квітні 2011 р. уповноважений уряду України зі
співпраці з РФ країнами СНД і ЄврАзЕС В. Мунтіян
заявив, що Україна може підписати протокол про
створення Митного союзу вже влітку 2011 р., якщо буде
згода Конституційного суду. За його словами, сама Європа
штовхатиме Україну на цей шлях якщо не підпише Угоду
про зону вільної торгівлі з Україною. Деякі експерти
вважали, що насправді українська влада намагалась у такий
спосіб виторгувати нижчі ціна на російські енергоресурси.
Так В. Мунтіян заявляв, що Митний союз дасть Україні
більший економічний ефект ніж євроінтеграція. Тоді ж
деякі російські аналітики говорили, що приєднання до
Митного союзу надасть Україні перевагу у торгівельному
балансі 5 млрд. доларів [14].
Врешті–решт офіційну позицію оприлюднив у
лютому 2012 р. прем’єр–міністр України М. Азаров, який
заявив, що Україна зможе працювати у Митному союзі
виключно у форматі 3+1 [32]. Цей формат передбачав
участь України у Митному союзі на пільгових для неї
умовах. За словами М. Азарова українська сторона
мала ретельно дослідити ті 120 договорів які є основою
Митного союзу і підписати лише ті з них, які не
суперечать національним інтересам України. Однак
Росію така позиція України не влаштовувала. У Кремлі
дали зрозуміти, що можливим для України буде лише
повний вступ країни до Митного союзу.
У жовтні 2012 р. прем’єр–міністр України М. Азаров
заявив, що вступ України в Митний союз відповідає
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національним інтересам України, крім того Росія
висловила таку пропозицію – в разі вступу в Митний
союз ціна на газ для України буде 160 доларів (станом
на 2012 рік ціна на газ складала понад 420 доларів).
М. Азаров підкреслив, що понад 40% товарообігу
України припадає саме на країни Митного союзу і 30%
на країни ЄС. В той же час М. Азаров констатував, що
політична асоціація з ЄС також відповідає національним
інтересам України [29].
Врешті 31 травня 2013 р. Україна в особі М. Азарова
підписала Меморандум про поглиблення взаємодії
між Україною та Євразійською економічною комісією.
Підписуючи цей документ М. Азаров заявив, що «це
нічим не відрізняється від статусу спостерігача» [11].
У Меморандумі було сказано, що Україна і Митний
союз будуть поглиблювати співробітництво, а Україна
зобов’язувалась утриматись від дій, які могли б
зашкодити Митному союзу. Також Україна мала
отримати свого представника в Євразійській економічній
комісії, яка була регулюючим органом Митного союзу та
Єдиного економічного простору [21]. Ним став відомий
вітчизняний економіст В. Суслов [17].
30 серпня 2013 р. президент України В. Янукович
заявив, що Україна вже де–факто працює в Митному
союзі у форматі 3+1 [33]. Однак події 2013–2014 рр.
– перемога Революції гідності та обрання євроінтеграційного курсу фактично зняли питання щодо
вступу України в Митний союз.
Тобто, як ми бачимо, країни пострадянського
простору досить довго йшли до створення даної
організації. В силу певних протиріч Митний союз
був створений пізніше аніж був задекларований
(проголошений у 1995 р. а створений у 2007 р.). Лише
три країни виявили бажання створити дану організацію
– Росія, Білорусь та Казахстан. Саме ці країни, будучи
тісно пов’язані економічно, вирішили створити
спільну економічну систему. Киргизія та Вірменія
приєднались до даної організації через ряд об’єктивних
та суб’єктивних обставин. Об’єктивні обставини – це
економічна залежність цих країн від Росії та Казахстану
(щодо Киргизії), суб’єктивні обставини – це схиляння
Росією цих країн до участі в організації де домінує РФ,
яке часто відбувалося у формі тиску та шантажу.
На нашу думку можна виділити три етапи у розвитку
Митного союзу: 1) 1995–2006 рр. – це період, коли союз
було формально ініційовано, але не відбулось дієвих
заходів щодо його практичної реалізації; 2) 2006–
2010 рр. – час інституційного становлення організації;
3) 2010–2015 рр. – період розширення Митного союзу
за рахунок приєднання Киргизії та Вірменії. Натомість
величезною поразкою для Митного союзу стала повна
відмова України від пострадянського інтеграційного
вектору в результаті перемоги Євромайдану кінця 2013
– початку 2014 рр.
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ассоциации в первое десятилетие XXI столетия
Доказывается, что Евро–Азиатская Аккредитационная Ассоциация и ее
Ресурсно–исследовательский центр способствовали позитивным тенденциям
в протестантском образовании постсоветских стран. Развитие партнерских
отношений между школами, поддержка качественного богословского
образования, соответствующего международным академическим и
христианским стандартам, инициирование исследовательских проектов и
помощь исследователям остаются ее приоритетами. Среди достижений
ЕААА – Славянский библейский комментарий и монографии молодых
украинских богословов.
Ключевые слова: пятидесятничество, баптизм, протестантизм,
духовное образование, Евро–Азиатская аккредитационная ассоциация,
Ресурсно–исследовательский центр, Славянский библейский комментарий,
теология.

(стаття друкується мовою оригіналу)
К началу 2000 г. ЕААА объединяла более 40 учебных
заведений и 8 других организаций, заинтересованных в
христианском образовании. Началась подготовительная
работа для принятия стандартов для заочных программ,
а также для программ небогословских (гуманитарных)
направлений с общехристианской базой. К этому времени
стало понятно, что ЕААА имеет потенциал, выходящий
за рамки аккредитационных вопросов. В начале июня
2000 г. в Донецке состоялась конференция преподавателей
14 богословских учебных заведений ЕААА. Во время
мероприятия были актуализированы острые вопросы,
которые стояли перед богословским образованием
Евразии в начале ХХІ в., а именно отношение между
поместными церквами и христианскими учебными
заведениями, а также отношения «Восток–Запад»
в образовательном и богословском срезе. Горячие
дискуссии и невозможность исчерпать тематику за
несколько дней привели участников конференции к
идее создания Богословского сообщества, задачей
которого стали: исследовательская работа, проведение
конференций и семинаров по актуальным вопросам
богословия и христианского образования, обмен опытом
преподавателей и т.д. Для практической реализации
этих задач была избрана инициативная группа,
координируемая А. Кравцевым.
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В этот период в рамках развития новообразованного
общества прошло несколько мероприятий. В частности,
в июне 2002 г. в Киевской богословской семинарии
состоялась конференция «Богословие и богословское
образование в современном обществе». Она вместила
13 докладов о перспективах отечественного богословия
и богословского образования. Был сделан следующий
шаг в развитии Богословского общества Евразии:
избрана рабочая группа во главе с Президентом ЕААА
А. Мельничуком, уточнены ключевые задачи.
Во второй половине 90–х годов важным тематическим
направлением научно–исследовательской деятельности
ЕААА стала история христианства и история
евангельского движения. В этой сфере реализовывались
несколько проектов, которые завершились значительными изданиями. В 2000 г. увидела свет книга
С. Санникова и Ю. Решетникова «Обзор истории
евангельско–баптистского братства на Украине». В
2001 г. С. Санниковым было издано двухтомное учебное
пособие «Двадцать веков истории христианства». Также в
рамках проекта «Электронная христианская библиотека»
был выпущен диск «История евангельского движения в
Евразии», содержащий 2 тыс. первичных документов
с середины XIХ в. до конца ХХ в., 150 архивных
документов, 150 интервью, фотокопии журналов и т.д.
Важно отметить, что в начале ХХІ в. ЕААА чутко
реагирует на появление новых технологических
возможностей в сфере образования. «Электронная
христианская библиотека» стала первой ласточкой
развития этого направления. Кроме диска, посвященного
истории евангельского движения, был издан диск
«Большая богословская библиотека», представляющий
собой крупное собрание классических христианских
текстов на русском языке. Третий диск «Библиология»
представлял собой собрание различных вариантов
библейского текста и удобные формы работы с ним, а
также собрание учебных материалов для подготовки
служителей. Чуть позже были выпущены еще
несколько дисков, в частности «Христианский научно–
апологетический центр» и «Весь Братский вестник»,
содержащий электронные версии всех номеров журнала
«Братский вестник», изданных с 1945–го по 1993 г.
В 2005 г. вышел четвертый диск серии «История
евангельского движения в Евразии. Материалы и
документы». Благодаря выпуску исследователи и
студенты получили не только несколько важных трудов
по истории, но и более 400 архивных документов, а
также каталог Совета по делам религий.
Конференция
«Богословское
образование–5»,
проходившая в октябре 2001 г. в Санкт–Петербурге,
констатировала, что к началу третьего тысячелетия в
Евразии уже сформировалась система богословского
образования. Эта встреча продолжила тему «Церковь и
богословское образование», а главными ее докладчиками
стали известные в христианском мире богословы
Миллард Эриксон и Ральф Александр. В этом смысле
важно отметить, что ЕААА открыла возможность для
школ и исследователей для знакомства и последующего
развития контактов с лучшими евангельскими
богословами и специалистами в сфере образования.
Конференция утвердила статус полной аккредитации
еще для двух школ, а именно Кишиневского теолого–
педагогического
колледжа
и
Краснодарского
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библейского колледжа «Лампадос». Кроме того, во время
рабочих заседаний были приняты отдельные поправки
к стандартам, утвержден список аккредитационного
резерва, состоящий из 42 специалистов, на треть
обновлен Совет ЕААА.
В результате проведенного анализа можно прийти к
выводу, что к началу 2000–х годов завершается период
становления ЕААА. Если в начале этого периода
работа организации была больше сфокусирована на
просветительской деятельности, направленной на
разъяснение видения и миссии Ассоциации, а также
интенсивной аккредитационной деятельности, то в
последующем, благодаря созданной инфраструктуре,
работе офисов и представительств, ЕААА превращается
в ключевой системообразующий фактор в многоликом
сообществе богословских образовательных учреждений
на посткоммунистическом пространстве.
В период 2003–2009 гг. получили дальнейшее
развитие основные направления Евро–Азиатской
Аккредитационной Ассоциации. В октябре 2003 г.
на конференции «Богословское образование–6»
рассматривались перспективы развития Ассоциации
в изменяющихся социокультурных условиях Евразии.
Членами Ассоциации на тот момент были 59 организаций
из 9 стран. К этому времени полную аккредитацию
в ЕААА имели 15 программ, на которых обучалось
563 студента, еще 5 программ имели статус кандидата
аккредитации. Президентом ЕААА на следующие
два года тайным голосованием был избран ректор
Кубанского евангельского христианского университета
Г. Пшеничный, исполнительным директором остался
С. Санников, в Совет вошли 5 новых членов.
В начале 2000–х годов значительным вызовом
для ЕААА стала постепенная интеграция восточноевропейского
образовательного
сообщества
в
Болонский процесс, который определил новое лицо
высшего образования объединенной Европы. Это
привело к изменениям и уточнениям Стандартов
ЕААА, которые переиздавались в 2002–м, 2004–м и
2009 г. В обновленных Стандартах единица измерения
академической нагрузки – академический кредит –
приравнена к 25 академическим часам, что эквивалентно
кредиту European Credit Transfer System. Длительность
кредита стала одинаковой для всех форм обучения. Был
осуществлен также переход на семиуровневую систему
оценки знаний, соответствующую Болонским нормам.
Существенной тенденцией, нашедшей отражение
в новых изданиях Стандартов, стало требование
к увеличению национальных преподавателей в
богословских учебных заведениях. Теперь учебное
заведение с очно–заочной программой в начале
аккредитационного процесса должно было иметь не
меньше половины национальных кадров, а в течение
следующих пяти лет довести их количество до 75%.
Важной вехой не только в истории ЕААА, но и
в развитии евангельского богословия в нашей части
мира стало основание в 2003 г. журнала «Богословские
размышления». Это межвузовское периодическое
издание, ставящее цель ознакомить христианский
мир с богословской мыслью в Евразии. Журнал не
только открыл возможность изложения актуальных
для церкви и общества богословских концепций,
но стал инструментом, способствующим развитию
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богомыслия евангельского протестантизма. Кроме того,
журнал постепенно стал своеобразным истолкователем
сущности и особенностей евангельского христианства
для секулярной общественности и представителей
других христианских течений и религий. Тематически
работы, помещенные в журнале, охватывают различные области богословия, а читательская аудитория
значительно расширена за счет публикации каждой
статьи на двух языках – русском (или другом
национальном) и английском. Несмотря на начальный
этап становления богословской мысли в Евразии, за
шесть лет было издано 10 номеров журнала, который
создал своеобразное дискуссионное пространство,
выходящее за пределы одного учебного заведения,
деноминации или даже одной страны.
Несмотря на то что богословское общество Евразии
в силу ряда причин проявляло мало активности, в рамках
ЕААА организовывались специальные семинары–
тренинги для специалистов разного профиля. Одним из
направлений стало проведение семинаров повышения
квалификации для преподавателей богословских
дисциплин, посвященных изучению современных
педагогических методов и приемов обучения. Их
организация стала возможной благодаря сотрудничеству
с группой профессоров GATE (Global Associates for
Transformational Education). Семинары проводились на
протяжении 5 лет и собирали по 40–50 преподавателей.
Для проведения курсов были организованы две группы
(так называемые Одесская и Московская группы, а
также Киевская). Каждый год имел свою тематику.
Так, в первый год обучения преподаватели повышали
квалификацию в административно–педагогических
аспектах, во второй – осваивали дидактические
особенности современной педагогики, а в 2007 г.
главный акцент был сделан на трансформациях учебных
заведений в условиях кризиса. В 2008–2010 гг. во Львове
проходили семинары курсов повышения квалификации
преподавателей на украинском языке, в которых
участвовали представители 7 богословских школ.
В дальнейшем функцию повышения квалификации
преподавателей в ЕААА стали выполнять ежегодные
Институты ОСІ.
Важным направлением работы ЕААА стало
развитие библиотек и библиотекарей. В ноябре 2006 г.
в Кременчуге состоялся саммит по книжному и
библиотечному служению, на котором обсуждались
вопросы развития библиотечного дела в богословских
школах. В марте 2007 г. состоялась встреча библиотекарей
в Праге, где работники этой сферы повысили свой
профессиональный уровень и освоили современные
способы автоматизации библиотечной работы. В
мае 2008 г. в Москве по инициативе библиотекаря
IBTS К. Пеннер и А. Попова из МБС состоялась
встреча библиотекарей на тему «Информационное
обеспечение учебного процесса в богословских учебных
заведениях». Дальнейшему развитию библиотечного
дела способствовала организация библиотечной
ассоциации. Большим подспорьем для библиотек
стала реализация проекта мини–библиотек под эгидой
ЕААА. Цель проекта – оказать бесплатную помощь
библиотекам светских и богословских учебных
заведений англоязычной литературой в области богословия, библеистики, герменевтики, истории церкви и
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т.д. На первом этапе проект включал 27 наименований
книг для 100 библиотек, на втором – 35 наименований
для 50 богословских библиотек. С 2010 г. вручаются
также русскоязычные книги. Также благодаря
сотрудничеству Ассоциации с Reed Ministry выпускники
аккредитированных программ богословских учебных
заведений уже продолжительное время получают в
подарок «Библиотечку выпускника».
Новым направлением в работе ЕААА начиная с
2007 г. стало развитие программы дистанционного
обучения. Ее появление обусловлено интенсификацией
развития информационных технологий, с одной
стороны, с другой – стремлением ЕААА помочь с
образованием тем служителям церквей, которые в силу
загруженности не в состоянии пройти традиционную
форму обучения. Проект «Богословие онлайн»
осуществляется Консорциумом богословских школ под
эгидой ЕААА. На начальном этапе Консорциум был
создан 6 школами и 2 миссионерскими организациями,
но заинтересованность в его работе выразили еще
около 10 школ. Каждая богословская школа согласилась
разрабатывать и предлагать студентам отдельный блок
дисциплин. Студент, не оставляя своего служения
и работы, должен зарегистрироваться в едином
электронном деканате, но в конкретной школе своей
деноминации, которая через назначенного консультанта
обеспечивает практику и духовное формирование
студента по месту его жительства. На первых этапах
реализации проекта ЕААА выступила в роли связующей
инфраструктуры, исполняя техническую и финансовую
функции. Главным специалистом проекта на первом его
этапе стал А. Горбачев из Евроазиатской богословской
семинарии. Учитывая инновационность проекта, ЕААА
инициировала проведение нескольких семинаров–
тренингов
для
преподавателей
интерактивного
дистанционного обучения. На семинарах разбирались
темы, посвященные разработке интерактивного
содержимого предмета, публикации предмета в системе
интерактивного дистанционного образования «Moodle»,
подготовке фасилитаторов предметов и т.д. Проект
продолжает воплощаться, предлагая дистанционные
курсы бакалаврского уровня.
Кроме того, вскоре была создана Электронная
библиотека ЕААА. Это межвузовский объединенный
онлайн–ресурс, созданный с целью обеспечить
евангельские учебные заведения (прежде всего
школы ЕААА) богословской литературой и учебными
материалами, необходимыми для богословского
образования, онлайн–обучения, а также служения в
церкви. Организация системы обслуживания читателей
включает в себя процедуру заключения договоров с
коллективными пользователями, создание нескольких
уровней доступа к библиотеке, а также организацию
регистрации читателей и текущего контроля за процессом
их работы. В библиотеке можно найти не только книги,
но и периодические издания, коллекции архивных
документов, словарей, диссертаций и исследовательских
работ. В настоящее время ресурсами Онлайн–библиотеки
ЕААА на договорной основе пользуются более 70
евангельских учебных заведений в разных странах (в
том числе почти все школы Ассоциации). Ряд библиотек
учебных заведений делятся своими ресурсами и таким
образом участвуют в формировании объединенного
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книжного фонда Электронной библиотеки. Общее
количество наименований книг, статей и материалов,
предоставляемых студентам и преподавателям в
Онлайн–библиотеке, более 13 тыс. Библиотека является
востребованным богословским ресурсом: более 6 000
зарегистрированных студентов и читателей имеют
доступ к ее ресурсам.
В середине 2000–х годов вторую жизнь начал
обретать проект «Библейская кафедра». Основной
акцент при отборе книг был сделан в поддержку
национальных авторов, и это дало результаты.
Совместно с издательством «Библия для всех» увидели
свет работы И. Дика, Г. Гололоба, О. Ковалевой и других
авторов. Были учреждены специальные стипендии для
стимулирования написания работ отечественными
авторами в евангельском контексте.
Среди достижений этого периода важно отметить
исследовательский проект «Эффективность богословского
образования в Украине». В этой работе представлены
предпосылки, история, описание методологии, основные
направления и результаты изысканий, проведенных
Украинской евангельской семинарией богословия,
Одесской богословской семинарией и Донецким
христианским университетом. В труде приведены
подробные ответы на ключевые вопросы богословского
образования: насколько богословское образование
отвечает на нужды церкви и общества, что способствует
повышению качества подготовки выпускников и что
препятствует этому? Результаты данного исследования,
изданные на диске и в книжном варианте, были полезны
как школам, так и всему духовному образовательному
сообществу в Украине.
Большое влияние на повышение академической
грамотности в школах ЕААА оказало издание руководства
«Как писать и оформлять богословские работы (на
русском, украинском, английском языках)». Данное
руководство предлагает рекомендации, призванные
помочь в написании и правильном оформлении различных
богословских работ – дипломных проектов, магистерских
диссертаций, статей, рефератов и др. В основу
руководства положен принцип контекстуализации, то есть
оформление работ должно соответствовать требованиям
стандартов той страны, на языке которой пишется работа,
и быть понятным местному академическому сообществу.
В связи с изменениями в образовательном мире увидело
свет второе издание руководства.
Расширение деятельности Ассоциации обусловило
трансформацию
информационной
деятельности.
Прежде всего был переведен на новую техническую базу
и усовершенствован сайт (http://www.e–aaa.org. http://
www.e–aaa.info). На сайте регулярно отражалась жизнь
Ассоциации – новости, издания, проекты. Благодаря
работе двух новых поддоменов сайта в Интернете
представлен Комитет по стандартам, Исследовательский
Центр (http://research.e–aaa.info). Также работает
отдельный сайт Электронной библиотеки (http://www.
library.e–aaa.info) и сайт «Богословие онлайн» (http://
www.theology.online.info).
С декабря 2006 г. вместо издававшегося один раз
в квартал «Информационного вестника» офис ЕААА
начал выпускать ежемесячную «Панораму ЕААА»,
которая в современной форме освещает отдельные
важные проекты и события в жизни Ассоциации. Работу
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по выпуску «Панорамы» вел сначала А. Велигодский,
затем Т. Дятлик. С 2008 г. стал выходить англоязычный
аналог «Панорамы ЕААА» «Research Panorama».
В первое десятилетие ХХІ в. значительно расширились международные образовательные контакты
ЕААА. Члены Совета Ассоциации регулярно принимали
участие в мероприятиях под эгидой ICETE. В 2004 г.
Исполнительный директор ЕААА С. Санников был
введен в Совет ICETE, а в 2007 г. стал председателем
совета этой организации. Члены Совета ЕААА приняли
участие в Ассамблеях ICETE в Таиланде в 2006 г. и в
Венгрии в 2009 г. Значительно углубилось сотрудничество
и с OCI. В начале весны 2007 г. в Одесской богословской
семинарии прошла очередная сессия Institute for
Excellence in Christian Leadership Development (IECLD),
посвященная библейскому управлению. На встрече
присутствовало более 30 представителей Евразии. Также
под руководством доктора М. Коля состоялись тренинги
для Советов попечителей богословских заведений и для
Совета ЕААА. Ректоры семинарий под эгидой ЕААА
участвовали в Институте для президентов семинарий,
который проходил во Франкфурте в сентябре 2007 г.
Таким образом, этот период развития в истории
ЕААА ознаменовался стабилизацией количества членов
в Ассоциации, повышением качества аккредитируемых
программ, углублением исследовательского компонента,
активной издательской деятельностью, а также
упрочнением международных контактов ЕААА.
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The development of the Euro–Asian accreditation association
in the first decade of the 21st century
The article proves that the Euro–Asian Accreditation Association and its
Resource Research Center contributed to positive trends in the Protestant education
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of post–Soviet countries. The development of partnership between schools, the
support of quality theological education, corresponding to international academic
and Christian standards, the initiation of research projects and the assistance to
researchers remain its priorities. Among the achievements of EAAA are the Slavonic
Biblical commentary and monographs of young Ukrainian theologians.
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Commentary, Theology.
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Розвиток Євро–Азіатської акредитаційної асоціації в перше
десятиліття XXI століття
Доводиться, що Євро–Азіатська Акредитаційна Асоціація та її Ресурсно–
дослідний центр сприяли позитивним тенденціям в протестантській освіті
пострадянських країн. Розвиток партнерських відносин між школами,
підтримка якісної богословської освіти, що відповідає міжнародним
академічним і християнським стандартам, ініціювання дослідницьких
проектів і допомога дослідникам залишаються її пріоритетами. Серед
досягнень ЄААА – Слов’янський біблійний коментар і монографії молодих
українських богословів.
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Основні тенденції британсько–радянських
військово–політичних відносин у другій половині
80–х рр. ХХ століття
Досліджено основні тенденції британсько–радянських військово–
політичних відносин у другій половині 80–х рр. ХХ століття. Констатовано,
що активний політичний діалог між лідерами Сполученого Королівства та
СРСР у другій половині 1980–х рр. сприяв створенню умов для розширення
британсько–радянських зв’язків у військово–політичній галузі, зокрема у
питаннях контролю над озброєнням. Відзначено, що шляхом проведення низки
політичних консультацій та зустрічей між британським та радянським
політикумом було досягнуто домовленостей стосовно заборони хімічної зброї
з метою зниження міжнародної напруженості. Наголошено, що важливим
досягненням британсько–радянських відносин цього періоду стала також
співпраця між країнами у галузі судноплавства, з метою досягнення безпеки
на морі, та вивчення космічного простору.
Ключові слова: військово–політичний, відносини, Велика Британія,
СРСР, хімічна зброя, космос, судноплавство.

Важливою особливістю світової політики 80–х рр.
ХХ століття варто назвати послаблення міжнародної
напруженості, головним чином ініційоване учасниками
діалогу Схід–Захід. Позицію координатора та провідника
узгодженої політики країн Заходу стосовно Радянського
Союзу в межах «збройного співіснування», що поєднував
у собі елементи сильної оборони та розумного діалогу,
займав Лондон [7, p. 128]. З огляду на це, головним
напрямком британсько–радянських політичних відносин
другої половини 80–х рр. стала тематика роззброєння
(зокрема, хімічного), зниження рівня протистояння на
європейському континенті, попередження мілітаризації
космосу та питання створення системи міжнародної
безпеки [1, с. 402]. Недостатнє вивчення означеної
проблематики у вітчизняній та зарубіжній історіографії
обумовило актуальність її дослідження.
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Основні тенденції військово–політичних відносин
Сполученого Королівства та Радянського Союзу у
другій половині 80–х рр. ХХ століття були висвітлені
на сторінках грунтовної колективної роботи російських
науковців Л. Бабиніної, О. Громико та Н. Капітонової
«Велика Британія: епоха реформ», монографії радянського
дослідника О. Лєбєдєва «Очерки британської зовнішньої
політики (60–80–ті рр.)» та наукової роботи дослідників
британського Королівського інституту міжнародних
відносин А. Правди та П. Дж. Данкана «Радянсько–
британські відносини після 1970–х рр.». Залучення
автором до наукового обігу, частково розсекречених у 2012,
2015 рр., стенограм дебатів у парламенті Великої Британії
та документів Архіву зовнішньої політики Російської
Федерації сприяло глибшому пізнанню проблеми.
Під час виступу у Палаті громад британського
парламенту 21 січня 1987 р. Державним міністром
закордонних справ Сполученого Королівства Т. Рентоном
було наголошено на пошуці керівництвом Великої
Британії та СРСР шляхів налагодження двостороннього
співробітництва у військово–політичній галузі. Під час
його візитів до Москви та Ленінграду 13–18 січня 1987 р.
головною темою для обговорення між ним та керівником
Міжнародного відділу ЦК КПРС А. Ф. Добриніним,
першим заступником міністра закордонних справ
А. Г. Ковальовим та іншими радянськими чиновниками
був контроль над озброєннями, зокрема чисельністю
хімічної зброї [15]. Під час візиту М. Тетчер до
Радянського Союзу, який тривав із 28 березня до 2 квітня
1987 рр., британський прем’єр наголосила на прагненні
підготовки міжнародної конвенції про заборону та
ліквідацію хімічної зброї [1, c. 402].
Зміцненню довіри між сторонами сприяв обмін
візитами між британським хімічним оборонним
відомством, розташованим у Портон Дауні (державному
парку військової науки Великої Британії), та радянським
представництвом із виробництва устаткування для
хімічної боротьби в м. Шиханах (Саратовська область).
Першим був візит у 1986 р. делегації Сполученого
Королівства до СРСР. Згідно планів британського
керівництва, результатом дискусії мало стати
двостороннє обмеження усього спектру видів хімічної
зброї [14]. Натомість, під час виступу у Палаті Громад 24
травня 1988 р. Держсекретар оборони Великої Британії
Я. Стюарт наголошував на тому, що Радянський Союз
продовжує модернізувати власні збройні сили, зокрема
збільшувати обсяги хімічної зброї [16].
Згідно заяви його наступника А. Гамільтона від
7 лютого 1989 р., міністр закордонних справ СРСР
Е. Шеварнадзе особисто визнав факт володіння
Радянським Союзом хімічним озброєнням у кількості
50 тис. тонн хімічних речовин. На думку А. Гамільтона,
ця цифра значно відрізнялася від підрахунків,
проведених британським керівництвом [12]. Вирішенню
цього питання було присвячено зустріч 26 вересня
1988 р. у Нью–Йорку між британським Держміністром
закордонних справ та у справах Співдружності
М. Волдегрейвом та Е. Шеварднадзе [11], яка, щоправда,
мала переважно декларативний характер.
Доцільно було б окремо звернути увагу на інцидент,
що дискутувався 27 квітня 1989 р. у Палаті громад
британського парламенту. Мова йшла про радіаційну
небезпеку для Великої Британії від потоплення
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радянського атомного підводного човна класу Майк,
спричинену водам Північного моря та Північного
Льодовитого океану. Однак, згідно заяв британського
Державного міністра закордонних справ та у справах
Співдружності М. Чалкер, у повідомленні М. Горбачова
до М. Тетчер про аварію в ніч на 8 квітня, радянський
лідер запевняв британську колегу у відсутності
ймовірність витоку радіоактивності в результаті цього
[10], що не стало приводом для погіршення відносин між
лідерами обох країн. Не зважаючи на глибокі розбіжності
у точках зору прем’єра Великої Британії та керманича
Радянського Союзу стосовно низки політичних питань,
доцільно констатувати «довірливе ставлення» М. Тетчер
до М. Горбачова.
Окремо увагу варто зосередити на вивченні особливостей британсько–радянських відносин на морі. У
межах візиту 13–16 липня 1986 р. міністра закордонних
справ СРСР Е. Шеварнадзе до Великої Британії було
підписано Угоду про попередження інцидентів на морі за
межами територіальних вод [1, c. 401], які могли б мати
важкі наслідки для двосторонніх британсько–радянських
відносин аж до ядерного конфлікту, та зосереджено увагу
на тлумаченні радянської концепції створення загальної
системи міжнародної безпеки [2, c. 198–199].
За цих умов, доцільно констатувати стабільно
низький рівень (із 1987 р.) військово–морської активності
Радянського Союзу в східній частині Атлантичного
океану [8]. На цьому наголошував, виступаючи в Палаті
громад британського парламенту 26 червня 1989 р.,
Держсекретар оборони А. Гамільтон, який вже 30 червня
констатував факт відсутності дислокації радянських
підводних човнів у районі британських військово–
морських баз [9], що, у свою чергу, засвідчило зменшення
небезпеки з моря для території Великої Британії.
Доцільно також наголосити на прагненні радянського
керівництва до співробітництва із представниками
Великої Британії у галузі судноплавства. Зокрема,
Нотою посольства СРСР до британського Міністерства
закордонних справ і у справах Співдружності від 25
липня 1989 р. керівництво Радянського Союзу прагнуло
заручитися підтримкою власної кандидатури на виборах
нового складу Ради Міжнародної морської організації
(ІМО), які мали відбутися 9–20 жовтня 1989 р. у Лондоні
під час чергової XVI сесії Асамблеї ІМО. Відзначалось,
що уряд Радянського Союзу планував висунути на
зазначеній сесії Асамблеї кандидатуру своєї країни для
переобрання у склад Ради ІМО у категорії «А», за якою,
відповідно до статті 17 (А) Конвенції про Міжнародну
морську організацію, обиралося вісім членів Ради –
держав, найбільш зацікавлених у наданні послуг у галузі
міжнародного судноплавства.
Варто пояснити, що СРСР вважався однією з провідних
морських держав, з огляду на те, що його торговельний флот,
згідно статистичних даних «Реєстру судоходства Ллойда»
Великої Британії за 1988 р., займав четверте місце у світі
по брутто–реєстровому тоннажу. Радянський морський
флот володів сучасною інфраструктурою: на морському
узбережжі СРСР, протяжністю більше 40 тис. км., були
розташовані десятки портів, що приймали морські
торговельні та риболовецькі кораблі, кораблеремонтні
заводи і бази обслуговування флоту. Керівництво галуззю в
масштабах країни здійснювалося спеціально створеним із
цією метою Міністерством морського флоту СРСР.
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Наголошувалось на тому, що виконуючи власні
зобов’язання згідно Конвенції про Міжнародну
морську організацію, СРСР був активним прибічником
подальшого підвищення ролі ІМО у вирішенні, в
інтересах світового співтовариства, таких кардинальних
проблем, як забезпечення безпеки на морі та
попередження забруднення морського середовища.
Будучи учасником конвенцій, розроблених у межах ІМО,
СРСР ефективно забезпечував відповідність кораблів,
що плавають під його прапором, вимогам чинних
міжнародно–правових актів [6, арк. 1–2].
Під час візиту 13–16 липня 1986 р. до Сполученого
Королівства міністр закордонних справ СРСР
Е. Шеварнадзе наголошував на розумному підході
британської сторони до дотримання чинних американсько–
радянських
домовленостей
стосовно
обмеження
космічних озброєнь [2, c. 198–199]. Період із 28 вересня
до 2 жовтня 1986 р. позначився зустріччю у Москві
Генерального директора Британського Національного
Космічного Центру Р. Гібсона та директора Радянського
інституту космічних досліджень (РІКС) Р. Сагдєєва, у
результаті якої між сторонами було підписано протокол
про співпрацю Сполученого Королівства з СРСР у
галузі класичних космічних наук [3, арк. 25], серед
яких: рентгенівська астрономія, високоенергетична
астрофізика, сонячна і земна фізики, матеріалознавство.
Ця угода передбачала легалізацію та консолідацію
чинних відносин між британськими університетами у
м. Бірмінгемі, м. Лондоні та РІКС [13].
У свою чергу, результатом візиту М. Тетчер
впродовж 28 березня – 2 квітня 1987 р. до СРСР стало
підписання Угоди про співробітництво в галузі вивчення,
дослідження та використання космічного простору в
мирних цілях» [1, c. 401].
Тематика британсько–радянського співробітництва у
космічній галузі стала найбільш актуальною на початку
1988 р. Згідно Ноти посольства СРСР у Великій Британії
до британського Міністерства закордонних справ (МЗС)
«Про галузі співробітництва щодо двосторонньої Угоди
про співпрацю у вивченні, дослідженні та освоєнні
космічного простору» від 7 січня 1988 р., співробітництво
між сторонами, відповідно до статті 3, передбачало
здійснення спільних проектів із конструювання,
виробництва та запуску космічної апаратури [5, арк.
1]. Мета радянської сторони полягала в розширенні
взаємовигідної співпраці між радянськими організаціями
та приватними фірмами Великої Британії, що зустрічало
зі сторони останніх розуміння та підтримку. Нотою МЗС
Великої Британії «Про внесення поправок до радянсько–
британської Угоди про співробітництво в галузі вивчення,
дослідження та використання космічного простору в
мирних цілях» від 18 лютого 1988 р. до посольства СРСР
у Великій Британії, Міністерство закордонних справ та
у справах Співдружності наголошувало на можливості
такої співпраці згідно законів, чинних на території обох
держав [4, арк. 24–25].
Таким чином, активний політичний діалог між
лідерами Великої Британії та СРСР у другій половині
80–х рр. ХХ століття сприяв створенню умов для
розширення британсько–радянських зв’язків у військовій
галузі, зокрема у питаннях контролю над озброєнням.
Шляхом проведення низки політичних консультацій та
зустрічей між британським та радянським керівництвом
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було досягнуто домовленостей стосовно заборони
хімічної зброї як засобу досягнення балансу сил в Європі
між Великою Британією та Радянським Союзом, з
метою зниження міжнародної напруженості. Важливим
досягненням британсько–радянського співробітництва
означеного періоду стала співпраця між країнами у галузі
класичних космічних наук, з метою вивчення космічного
простору, та у сфері судноплавства, що засвідчило пошук
керівництвом Сполученого Королівства та СРСР шляхів
поглиблення двосторонньої співпраці.
Список використаних джерел
1. Великобритания: эпоха реформ / Л. О. Бабынина,
А. А. Громыко, Н. К. Капитонова. – М.: Весь мир, 2007. – 533 c.
2. Лебедев А. Очерки британской внешней политики (60–80–е
годы) / А. Лебедев. – М.: Междунар. отношения, 1988. – 303 c.
3.
Дневник
международных
контактов
британского
правительства за сентябрь 1986 г. // Архив внешней политики
Российской Федерации. – Ф.162. – Оп.63. – П.380. – Д.5.
4. Нота МИД Великобритании в Посольство СССР в
Великобритании «О внесении поправок в советско–британское
Соглашение о сотрудничестве в области изучения, исследования и
использования космического пространства в мирных целях» // Там
же. – Оп.65. – П.389. – Д.2.
5. Нота Посольства СССР в Великобритании Министерству
Иностранных Дел Великобритании «Об областях сотрудничества
по двустороннему Соглашению о сотрудничестве в изучении,
исследовании и освоении космического пространства» // Там же. –
Оп.65. – П.389. – Д.1.
6. О поддержке кандидатуры СССР на выборах в Совет
Международной морской организации (ИМО) от 25 июля 1989 г. //
Там же. – Оп.66. – П.393. – Д.1.
7. Soviet–British Relations Since the 1970s / [ed. by Alex Pravda, Peter
J. S. Duncan]. – C.: Саmbridge University Press, 1990. – P.128. – Режим
доступу: http://books.google.ru/books?id=Duv_hZrxcmEC&pg=PA172&l
pg=PA172&dq=soviet–british+culture+relations&source=bl&ots.
8. Soviet Naval Activity. Parliamentary Debates. House of
Commons. – Series 6. – Vol.155 c371W. – Режим доступу: http://
hansard.millbanksystems.com/written_answers/1989/jun/26/soviet–
naval–activity
9. Soviet Submarines. Parliamentary Debates. House of Commons.
– Series 6. – Vol.155 c583W. – Режим доступу: http://hansard.
millbanksystems.com/written_answers/1989/jun/30/soviet–submarines
10. Soviet Submarine (Sinking). Parliamentary Debates. House of
Commons. – Series 6. – Vol.151 cc593–4W. – Режим доступу: http://
hansard.millbanksystems.com/written_answers/1989/apr/27/soviet–
submarine–sinking
11. Soviet Union (Ministerial Meetings). Parliamentary Debates.
House of Commons. – Series 6. – Vol.138 c963W. – Режим доступу:
http://hansard.millbanksystems.com/written_answers/1988/oct/19/
soviet–union–ministerial–meetings
12. Soviet Union (Parliamentarians’ Visits). Parliamentary Debates.
House of Commons. – Series 6. – Vol.146 cc784–5. – Режим доступу:
http://hansard.millbanksystems.com/commons/1989/feb/07/soviet–
union–parliamentarians–visits
13. Soviet Union (Prime Minister’s Visit). Parliamentary Debates.
House of Commons. – Series 6. – Vol.113 cc1217–31. – Режим доступу:
http://hansard.millbanksystems.com/commons/1987/apr/02/soviet–
union–prime–ministers–visit
14. UK–USSR (Confidence–Building Measures). Parliamentary
Debates. House of Commons. – Series 6. – Vol.132 c467W. – Режим
доступу: http://hansard.millbanksystems.com/written_answers/1988/
may/24/uk–ussr–confidence–building–measures
15. USSR (Ministerial Visit). Parliamentary Debates. House of
Commons. – Series 6. – Vol.108 cc607–8W. – Режим доступу: http://
hansard.millbanksystems.com/written_answers/1987/jan/21/ussr–
ministerial–visit
16. USSR (Nuclear Forces). Parliamentary Debates. House of
Commons. – Series 6. – Vol.134 c160W. – Режим доступу: http://hansard.
millbanksystems.com/written_answers/1988/may/24/ussr–nuclear–forces

131

References
1. Velikobritanija: jepoha reform / L. O. Babynina, A. A. Gromyko,
N. K. Kapitonova. – M.: Ves’ mir, 2007. – 533 s.
2. Lebedev A. Ocherki britanskoj vneshnej politiki (60–80–e gody) /
A. Lebedev. – M.: Mezhdunar. otnoshenija, 1988. – 303 s.
3. Dnevnik mezhdunarodnyh kontaktov britanskogo pravitel’stva za
sentjabr’ 1986 g. // Arhiv vneshnej politiki Rossijskoj Federacii. – F.162.
– Op.63. – P.380. – D.5.
4. Nota MID Velikobritanii v Posol’stvo SSSR v Velikobritanii «O
vnesenii popravok v sovetsko–britanskoe Soglashenie o sotrudnichestve
v oblasti izuchenija, issledovanija i ispol’zovanija kosmicheskogo
prostranstva v mirnyh celjah» // Tam zhe. – Op.65. – P.389. – D.2.
5. Nota Posol’stva SSSR v Velikobritanii Ministerstvu Inostrannyh
Del Velikobritanii «Ob oblastjah sotrudnichestva po dvustoronnemu
Soglasheniju o sotrudnichestve v izuchenii, issledovanii i osvoenii
kosmicheskogo prostranstva» // Tam zhe. – Op.65. – P.389. – D.1.
6. O podderzhke kandidatury SSSR na vyborah v Sovet
Mezhdunarodnoj morskoj organizacii (IMO) ot 25 ijulja 1989 g. // Tam
zhe. – Op.66. – P.393. – D.1.
7. Soviet–British Relations Since the 1970s / [ed. by Alex Pravda, Peter
J. S. Duncan]. – C.: Sambridge University Press, 1990. – P.128. – Rezhym
dostupu: http://books.google.ru/books?id=Duv_hZrxcmEC&pg=PA172&lp
g=PA172&dq=soviet–british+culture+relations&source=bl&ots.
8. Soviet Naval Activity. Parliamentary Debates. House of
Commons. – Series 6. – Vol.155 c371W. – Rezhym dostupu: http://
hansard.millbanksystems.com/written_answers/1989/jun/26/soviet–
naval–activity
9. Soviet Submarines. Parliamentary Debates. House of Commons.
– Series 6. – Vol.155 c583W. – Rezhym dostupu: http://hansard.
millbanksystems.com/written_answers/1989/jun/30/soviet–submarines
10. Soviet Submarine (Sinking). Parliamentary Debates. House of
Commons. – Series 6. – Vol.151 cc593–4W. – Rezhym dostupu: http://
hansard.millbanksystems.com/written_answers/1989/apr/27/soviet–
submarine–sinking
11. Soviet Union (Ministerial Meetings). Parliamentary Debates.
House of Commons. – Series 6. – Vol.138 c963W. – Rezhym dostupu:
http://hansard.millbanksystems.com/written_answers/1988/oct/19/
soviet–union–ministerial–meetings
12. Soviet Union (Parliamentarians’ Visits). Parliamentary Debates.
House of Commons. – Series 6. – Vol.146 cc784–5. – Rezhym dostupu:
http://hansard.millbanksystems.com/commons/1989/feb/07/soviet–
union–parliamentarians–visits
13. Soviet Union (Prime Minister’s Visit). Parliamentary Debates.
House of Commons. – Series 6. – Vol.113 cc1217–31. – Rezhym
dostupu: http://hansard.millbanksystems.com/commons/1987/apr/02/
soviet–union–prime–ministers–visit
14. UK–USSR (Confidence–Building Measures). Parliamentary
Debates. House of Commons. – Series 6. – Vol.132 c467W. – Rezhym
dostupu:
http://hansard.millbanksystems.com/written_answers/1988/
may/24/uk–ussr–confidence–building–measures
15. USSR (Ministerial Visit). Parliamentary Debates. House of
Commons. – Series 6. – Vol.108 cc607–8W. – Rezhym dostupu: http://
hansard.millbanksystems.com/written_answers/1987/jan/21/ussr–
ministerial–visit
16. USSR (Nuclear Forces). Parliamentary Debates. House of
Commons. – Series 6. – Vol.134 c160W. – Rezhym dostupu: http://
hansard.millbanksystems.com/written_answers/1988/may/24/ussr–
nuclear–forces
Sadykovа V. V., candidate of historical sciences, Ph.D., teacher
of history of humanities military department of Military Institute
of Telecommunications and Informatization (Ukraine, Kyiv),
vika_sadykova@ukr.net
Major tendencies of British–Soviet military–political relations
in the second half of the 80’s of XX century
The article is devoted to the main tendencies of the British–Soviet military–
political relations in the second half of the 80’s of ХХ century. The paper was stated
that the active political dialogue between the leaders of the United Kingdom and the
USSR in the second half of the 1980’s contributed to the creation of conditions for
the expansion of British–Soviet ties in the military–political sphere, in particular on
arms control issues. It was noted that through a series of political consultations and
meetings between the British and the Soviet politicum were reached agreements on
the prohibition of chemical weapons in order to reduce international tensions. It was
emphasized that the cooperation between countries in the field of shipping, with the
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aim of achieving maritime safety and the study of outer space, was also an important
achievement of the British–Soviet relations of this period.
Keywords: military–political, relations, Great Britain, USSR, chemical
weapon, space, navigation.
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Движение джалаиридов в эпосе «Короглу»
История азербайджанского народа полна борьбы. В данной борьбе
желание народа приобрести независимость находит свое отражение в
склонности к противостоянию гнету. Часто эта борьба возвышается до
уровня общественного движения. Это общественное движение объединяет
вокруг себя сотни тысяч человек. Народ верит человеку, возглавляющему
данное движение, повсюду чтит его имя и по истечении определенного
периода времени превращает его в исторического героя. Движение
джалаиридов также было одним из таких общественных движений.
Изучение данного движения с точки зрения народного эпоса внесло важный
вклад в Короглуведение. Эпос Короглу является важным источником с точки
зрения изучения движения джалаиридов.
Ключевые слова: эпос Короглу, движение джалаиридов, Короглу, борьба.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Из источников и исследовательских работ становится
ясно, что царь Сефевидов, который пригласил
анатолийских джалаиридов, стремился использовать эту
силу против мятежных курдских племен и Османской
империи. По мнению сефевидских официальных лиц,
основные отряды джалаиридов во главе с Хасаном
Устаджлы совместно с войсками шаха, продвинувшись
до Мараги должны были занять «Курдистан», а оттуда
проникнув на территорию Османской Империи дойти
до Диярбакира, объединиться с правителем Чухур–
Саада Эмиргуна ханом. По данной информации,
Эмиргуна хан с 2 тысячным войском джалаиридов
должен был напасть на Эрзурум. Джалаириды, как и их
руководители, прослужившие у Шаха Аббаса I около 2
лет к этому времени остались недовольны политикой
Сефевидов. Согласно Искендер беку Мюнши, Шах
Аббас I, решивший начать войну против Османского
государства, считал что, «…нельзя оставить наши
наследственные благословенные владения Азербайджан
и Ширван во власти жалкой группы восставших против
своих правителей джалаиридов, и упустить этот шанс
не свойственен умному человеку. Если в течение
нескольких дней тебризский беглярбек со своими
войсками пойдет на курдов, и при отсутствии кого–
нибудь в крепости, она станет легкой добычей, тогда мы
до возвращения Али паши нашими благословенными
войсками пойдем на Тебриз, скорее всего Азербайджан –
наша наследственная собственность в наказание врагам
достанется нам» [1, с. 1160; 2, с. 53; 3, с. 188].
Естественно, восставшие против Османской
тирании люди не могли служить в Исфахане. В
нарушении сефевидо–джалаирских отношений услуги
османского дворца также имели место, и османская
власть различными обещаниями старалась вернуть
повстанцев назад [2, с. 58]. На службе у царя Сефевидов
в 1610 году оставалось всего около 500 джалаиридов
под руководством Гара Саида и Мухаммеда. По
неоднозначному мнению исследователей, в этот период
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среди действующих на территории Азербайджана руководителей отрядов джалаиридов наиболее известным
был Короглу. Впоследствии его образ дал толчок к
превращению его в главного героя одноименного эпоса
[3, с. 186; 4, с. 265; 5, с. 426–443].
Из истории известно, что крупнейшая битва между
джалаиридами и Османскими войсками произошла
в 1608 году в Эрзуруме. Одна из частей эпоса также
называется «Эрзурумский поход» [6, с. 50; 7, с. 50] и мы
находим эту часть в большинстве версий. Как утверждает
источник периода, Короглу начинает кровавую битву в
Эрзуруме. В большинстве вариантов эпоса «Багдадский
поход» привлекает внимание. Дербенд упоминается
в вариантах эпоса «Короглу» и здесь особое место
занимает «Дербендский поход» [6, с. 264; 7, с. 316].
По сведениям А. Даврижеци, движение джалаиридов
охватывало территорию до Железных ворот (Дербенда)
[8, с. 95]. Интересно, что одна из крепостей в Дербенде
называется «Крепость Короглу» [9, с. 165].
Изучение движения джалаиридов и деятельности
одного из его руководителей Короглу на основе
источников той эпохи все еще сохраняет свою
актуальность. Короглу во все тяжкие, трудные дни
народа был носителем миссии спасения, которую
он всегда ожидал, ставил себе целью национальное
пробуждение, сопротивление тирании, поддержание
справедливости, быть рядом с угнетенными [10, с. 4].
Короглу создал трон в сердцах людей не только истиной,
правдой, нахождением на стороне угнетенных, но также
с человечностью, храбростью, стойкостью и простотой.
Он то султан, то, то разбойник, собиравший дань у
путников на караванных путях, то ашуг, играющий на
сазе и сочиняющий песни, то непобедимый храбрец на
поле боя, то дервиш, то непобедимый храбрец, но также
и человек, имеющий ошибки [10, с. 4, 5].
Существуют разные мнения о Короглу и его
личности. Среди европейских исследователей интерес
к Короглу и его образу появился еще в 30 годы XIX
века [11, с. 12–25; 12, с. 23–24]. Информация об этом
герое отражена в некоторых источниках и одноимённом
эпосе. Однако следует отметить, что эпос «Короглу» по
своему охвату является уникальным эпосом [6, с. 16].
Эпос «Короглу» в настоящее время распространен среди
13 народов [12, с. 183]. Эта фольклорная жемчужина,
созданная и сформированная в виде многочисленных
небылиц, вариантов, отдельных частей, рассказов,
ликований, эпизодов, а также в виде песен, в основном
распространена двумя видами – среди некоторых народов
в форме стиха, среди других – сопоставлением стиха и
прозы [6, с. 58]. В зависимости от содержания и сюжета,
эпос «Короглу» делится на три группы: 1) туркменский;
2) азербайджанский; 3) анатолийский варианты.
П. Н. Боратав изучил эти версии и однозначно
пришел к заключению, что основой всех этих вариантов
является азербайджанский эпос и события произошли
непосредственно в Азербайджане [13, с. 13; 3, с. 16; 14,
с. 139]. Наряду с тем Х. Г. Короглу признает эти мысли,
но используя выражение «очень вероятно», оставил
у читателя место для сомнений, еще больше направив
его на Туркменские края. «Короглу – туркмен, а они
обосновались в Азербайджане только в XI–XII веках»
[15, с. 169]. Б. A. Каррыев также допускает подобную
ошибку [13, с. 13]. А. А. Рахмани подверг критике его
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утверждение о том, что в эпосе «в связи с упоминанием
названия реки Джейхун (Аму–Дарья – А. K.) более
ранний вариант эпоса был создан в Средней Азии» [2,
с. 58]. Однако, логическая совместимость этой информации в парижской копии эпоса заключается в следующем:
там упоминается слово «Джейхун», но это не отрицает
становление эпоса в Азербайджане.
Мысль о том, что «Короглу является исторической
личностью» в научной литературе впервые выдвинул
П. Н. Боратав [13, с. 13]. Позже в советской исторической
науке эту мысль впервые высказал И. П. Петрушевский
[16, с. 328]. Все исследователи, пытающиеся преподнести Короглу как историческую личность, хотели
представить его как «одного из руководителей»
движения джалаиридов, произошедшего в Османском
государстве и Азербайджане [17, с. 486].
Исследователи, чтобы доказать, что Короглу
«является исторической личностью», основываются на
ряде фактов из источников. Например, исследователи,
которые ссылаются на некоторую информацию,
полагают, что информацию о личности Короглу можно
найти в ранних летописях 1651–1662 годов. Очевидно,
что эта информация взята из труда Аракела Даврижеци
«Книга историй» [18, с. 18]. Аракел Даврижеци о Короглу
пишет: «Короглу… Это тот самый Короглу, о котором
в настоящее время ашуги исполняют бесчисленное
множество песен…» [8, с. 95].
Наряду с Аракелом Даврижеци, одним из авторов,
писавших о Короглу в XVII веке, являлся Эльвия Челеби.
Хотя Эвлия Челеби не говорит о Короглу подробно [17,
с. 487], называет имена двух Короглу среди джалаиридов
– Короглу и Кёроглу. В свое время П. Н. Боратав также
обратил внимание на вопрос о существовании двух Короглу.
По его примечанию, в XVI веке было два человека, которые
носили имя «Короглу» – один из них был участником
движения джалаиридов, а другой был поэтом. Митхат
Садуллах Сандер позже повторил эту идею в своем труде
«Жизнь поэтов и писателей» [17, с. 494].
В последней части тебризской версии эпоса (совет)
рассказывается об одном происшествии, подобном
вышеприведенной информации. Но там говорится, что
шах из–за боязни решил устранить Короглу, с этой целью
хотел пригласить его в Исфахан, предлагая ему большие
деньги. К этому времени также умер и Гырат [18, с.
696]. Наконец Короглу, который хотел отомстить шаху
за своего отца, оставив своих храбрецов, в одиночку
отправился в Исфахан и после долгого путешествия
он серьезно заболел в селении «Мирчехурд» [18, с.
712], неподалеку от столицы. В эти дни Шах Аббас I,
напуганный еще больше, для доставки к нему Короглу
живым или мертвым, за ним в Исфахан отправил
«некоторых людей из числа визиров» [19, с. 712].
Эти люди, нашедшие Короглу в этом селе в тяжелом
состоянии, сказали ему волю шаха. Но герой, который
находился в тяжелом состоянии, скончался завещая им
свою волю, и те, кто следовал за ним, исполнили его
волю [19, с. 712, 713].
А в тифлисской копии эпоса Короглу мы сталкиваемся с совершенно другой картиной: после
изобретения ружья, Короглу спел тюрку и сняв со своего
запястья Мисри меч и выбросив на землю, сказал:
«Наступил вероломный период. Впредь я отрекаюсь от
своего имени Короглу» [7, с. 446–447]. Короглу помешал
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ворам, пытающимся разграбить сокровищницу, поспел к
ходкару. Ходкар узнав, что к нему явился Короглу, хотел
уговорить его и привлечь на свою сторону. Однако,
получив отказ, попытался схватить его хитростью.
Нигяр дала ему спрятанный ею меч Мисри [7, с. 450].
Короглу перебив тех, кто пришел его схватить и вернулся
в Ченлибель. Узнавшие об этом храбрецы вернулись
к нему и Короглу обращаясь к Ашуг Джунуну заявил:
«Ашуг Джунун! Я расставался от своего имени Короглу.
Но я вижу, что пока живы ходкары, паши, беки, ханы, я не
смогу расставаться от своего имени Короглу» [7, с. 458].
Таким образом, вся письменная информация показывает,
что в разных версиях эпизода легенды о смерти Короглу
не согласовываются друг с другом.
В целом, в эпосе «Короглу» и письменных источниках
есть такие моменты, которые делают необходимым
продолжение сравнительного изучения проблемы.
Происхождение имени Короглу для нас является
одним из важных. Согласно азербайджанской версии
эпоса, происхождении имени «Короглу» связано
с «ослеплением отца Ровшана» [7, с. 24–29]. Но в
парижской версии эпоса указано, что имя отца Короглу
«Мирза Сарраф», он являлся табунщиком Туркистанского
(Османского – А. К.) падишаха султана Мурада, был
ослеплен по приказу правителя [20, с. 13]. В другом
варианте эпоса отец Короглу Алы киши являлся конюхом
(смотрителем за лошадьми) Хасан хана, а впоследствии
по его приказу был ослеплен. В парижской копии эпоса
после этого происшествия Султан Мурад повелел
Ровшану: «Не уходи, Богом клянусь, я назначу тебя
полководцем своего войска». Однако Ровшан, пересекая
реку Джейхун приходит к отцу, и Мирза говорит ему:
«Сынок, близ Герата есть остров, отвези меня туда» [20, с.
13]. В другой версии эпоса ослепленный Алы киши вместе
с Короглу после того как убили Хасан хана «отправились
в степь». После долгого пути, на горе отец спросил его:
«Ровшан, что это за место?» Ровшан сказал: «Отец, это
вокруг крутой скалистый, мглистый, моросистый горный
хребет»… Отец сказал: «Сынок, это то место, которое
я ищу. … Его называют Ченлибель» [7, с. 54–55]. А в
тебризской версии эпоса говорится: «Джелали Короглу
после смерти отца Мирза бека пришел в Исфаган, бился с
Шах Аббасом чтобы отомстить за глаза своего отца Мирза
бека…» [21, с. 84]. Таким образом, сравнение экземпляров,
вышедших из одной и той же среды полностью отражает
проявившиеся здесь противоречия. С одной стороны
Короглу описывается как «сын конюха», а с другой
стороны он «сын бека». В одном из вариантов эпоса, его
отец Алы киши, в другом – Мирза Сарраф, но в тебризской
версии он уже представлен как «Мирза бек». Наконец, в
одном из эпосов Алы киши был конюхом у Хасан–хана, в
другом – Мирза Сарраф был конюхом «Туркистанского»
султана Мурада, а в тебризском варианте Мирза бек был
на службе у Шаха Аббаса.
По некоторым данным, Короглу называют
«джалали». С точки зрения сюжета, в туркменской
версии – в более близкой к азербайджанской версии
героем является «Гороглу». Оба варианта связаны с
туркменским краем и если в азербайджанском эпосе
ясно видно, что это движение связано с джалаиридами,
то в туркменском варианте речь идет только о
межплеменных связях [15, с. 172]. А связь эпоса
с «терекеминцами» позволяет подтверждать наши
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мнения с интересным фактом Х. Г. Короглу. По мнению
исследователя, в XIX сказе рукописи тифлисского
эпоса есть информация о «житье в Руме племен Теке,
Йомут и Джелали». А по некоторым данным, даже в
XX веке на территории Южного Азербайджана было
зарегистрировано племя под названием «Джалали» [15,
с. 183]. В азербайджанской версии эпоса «Короглу» явно
прослеживается, что Короглу связан с джалаиридами
и там есть признаки связи этого движения с ними. По
некоторым данным, Короглу, как один из руководителей
движения джалаиридов сначала сражается против тех,
кто называет себя «лидерами джалаиридов», а затем
братанится с ними [15, с. 183–184].
Ближайшие соратники Короглу – Храбрец Хасан,
Гизироглу Мустафа бек, Коса Сафар и Танрытанымаз в
исторических источниках почитаются широкой славой
среди руководителей джалаиридов. Храбрец Хасан,
продолжавший дело брата Гара Язычы в феврале 1602 года
начал возглавлять движение джалаиридов в Восточной
Анатолии. Гара Язычы, до этого времени являвшийся
руководителем джалаиридов, в 1603 году перешел на
сторону османского султана. В эпосе Гизироглу Мустафа
бек представляется ближайшим соратником Короглу.
Среди самостоятельно действующих 25 руководителей
джалаиридских отрядов его имя занимает почетное
место. Из информации, предоставленной Вардапетом
Гриоргом из Кемаха в труде «Вакианаме» становится
ясно, что Гизироглу Мустафа бек, являвшийся одним из
руководителей движения джалаиридов был из деревни
Достали в окрестностях Дивирги и Кемах. Из–за того,
что его слава распространилась до Станбула, Султан
Мурад III послал местным пашам приказы о его
захвате и отправке в Стамбул [21, с. 34–35]. По мнению
Н. Бирдогана, Гизироглу Мустафа бек как и Короглу –
один из лидеров мятежа джалаиридов, стал легендарным
героем среди народа, и о нем имеется много преданий
[18, с. 69]. Искендер бек Мюнши также подтверждает,
что Коса Сефер, являвшийся одним из руководителей
движения
джалаиридов,
является
исторической
личностью. Из его сведения становится ясно, что
Коса Сафар участвовавший в движении джалаиридов,
впоследствии ставший правителем Эрзурума участвовал
в походе османской армии на Азербайджан, после
тяжелого поражения осман 7 ноября 1605 года возле
Суфьяна был захвачен и казнен [22, с. 249].
Фольклорные, исторические и литературные исследования доказывают, что основа эпоса «Короглу»
была положена в XVI – начале XVII вв., во время
подъема движения джалаиридов. Это движение имеет
особое значение для детального изучения всех этапов
героической борьбы народного героя Короглу [6, с. 249].
Непримиримой позицией в борьбе против иноземных
захватчиков и феодальных тиранов, в народных
массах Короглу завоевал бесконечный почет и любовь.
Короглу как реальная историческая личность, честный
народный мудрец, непобедимый герой, искусный ашуг
превратился в любимца народа. В образе Короглу, нашли
свое отражение идеалы героизма народа и справедливого
правителя [17, с. 190].
Анализ эпоса Короглу позволяет сделать вывод о том,
что хотя движение джалаиридов потерпело поражение,
в эпосе, увековечившем в своем утробе это движение,
джалаириды верны Короглу. Потому что в движении
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Короглу защищается интересы народных масс. А в
движении джалаиридов в широком смысле, личные
интересы доминируют над общественным интересом,
что приводит к ячеству, дискриминации, к междоусобице
между джалаиридами, даже к противостоянию.
Основной причиной популяризации Короглу как
легендарного героя было завоевание им безграничной
любви и симпатии народных масс, ведущих
непримиримую борьбу против иноземного натиска,
эксплуатации феодалов, богатых купцов и ростовщиков.
Есть серьезные основания считать, что объединяющий
в себе героическую отвагу, народную мудрость,
справедливость песенник, знаток ашугского творчества,
вдохновенный Короглу являлся реальной исторической
личностью [23, с. 495]. Поэтому говоря о Короглу Аракел
Даврижеци еще раз уточняет это: «Короглу… Это тот
самый Короглу, о котором теперь сочинено бесчисленное
количество песен, исполняемых ашугами» [8, с. 94].
Помимо стихов гошма, включенных в эпос Короглу и
относящихся к его личному творчеству, другие стихи, не
нашедшие отражения ни в одном из вариантов эпоса также
доказывают, что он является исторической личностью.
Прототипы соратников Короглу, а также отрицательные персонажи эпоса считаются историческими
личностями. Особенно отличались руководители
отдельных отрядов джалаиридов – Гара Язычы, Храбрец
Хасан, Гизироглу Мустафа бек, Коса Сафар, Джанполад
оглу Али бек, Мухаммед из Кенекира и Абаза паша.
Храбрец Хасан – близкий друг и соратник Короглу был
братом и наследником Гара Язычы, который до 1602
года руководил движением джелаиридов в Восточной
Анатолии. Впоследствии он оказался изменником и был
назначен валием Боснии [23, с. 496].
Одним из ближайших соратников Короглу также
был Гизироглу Мустафа бек. Его имя занимает почетное
место среди руководителей отрядов джалаиридов.
Аракел Даврижеци пишет: «Гизироглу Мустафа бек
является человеком, который упоминается вместе с
тысячью людьми в песнях Короглу. Он – реальная
личность» [8, с. 87].
Мы, изучая эпос «Короглу», в большинстве других
исследований становимся свидетелями того, что
Короглу представляется как историческая личность,
поэт–ашуг, гениальный полководец, герой эпоса, а
также как руководитель движения и при этом наблюдаем
разные мнения [10, с. 46]. Можно прийти к такому
выводу, что эпос «Короглу», богатый героическими
мотивами, являясь одним из азербайджанских эпосов,
прошел эволюционный путь развития, сформирован
именно в ходе истории. Этот героический эпос является
народным романом, отражающим исторические реалии,
сформировался на основе происходящих именно в
конце XVI – начале XVII веков в Азербайджане и его
окрестностях общественно–политических событий,
различных восстаний, десятилетиями непрерывно
продолжавшихся освободительных войн и борьбы за
справедливость.
«Короглу», всесторонне воплотивший в себе
национальные ценности Азербайджана, традиции
азербайджанства, освободительную борьбу, проводимую
на протяжении многих лет, является незабываемым,
впитавшимся в память народа, оставившим в себе
глубокий след литературным памятником. В целом более
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подробное и глубокое изучение этого эпоса может внести
новый вклад в историю средних веков Азербайджана.
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The Jalairid movement in the epic «Koroglu»
The history of Azerbaijani people is full of with struggle. In this struggle, the
desire of the people to gain independence is reflected in the propensity to oppose
oppression. This struggle rises to the level of public movement most of times. This
social movement joints around itself hundreds of thousands of people. The people
believe the man who heads this movement, everywhere they honor his name and
after a certain period of time turn him into a historical hero. The Jalairid movement
was one of such social movements. The examination of this movement in terms of
folk epos issued important contribution to the study of Koroglu. Koroglu epos is an
important source to study of Jalairid movement.
Keywords: Koroglu epos, Jalalids movement, Koroglu, struggle.
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Рух джалаірідів в епосі «Короглу»
Історія азербайджанського народу сповнена боротьби. У цій боротьбі
бажання народу придбати незалежність знаходить своє відображення
в схильності до протистояння гніту. Часто ця боротьба підноситься до
рівня громадського руху. Цей громадський рух об’єднує навколо себе сотні
тисяч людей. Народ вірить людині, яка очолює цей рух, всюди шанує її ім’я і
після закінчення певного періоду часу перетворює її в історичного героя. Рух
джалаірідів також був одним з таких громадських рухів. Вивчення даного
руху з точки зору народного епосу внесло важливий внесок в Короглуведення.
Епос Короглу є важливим джерелом з точки зору вивчення руху джалаірідів.
Ключові слова: епос Короглу, рух джалаірідів, Короглу, боротьба.
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Взаимоотношения Шеки–Кахетинского царства
с соседними государствами в период правления
великого Квирике

Рассматриваются некоторые вопросы касающиеся взаимоотношениям
Шеки–Кахетинского царства с соседними государствами в период правления
первого правителя объединенного царства Квирике III. Отмечается, что
начиная с первой половины ХI века грузинские источники дают обширную
информацию о Шекинском феодальном государстве. Так же отмечается, что
согласно грузинскому источнику становится ясно, что царь Шеки (Герети–
Кахети) Квирике III обладал мощной властью и добился значительных
успехов, как в сфере обороны страны, так и в распространении своей власти
на соседние земли.
Ключевые слова: Шеки, Кахетия, царь Квирик, феодальное государство.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Важное место в истории азербайджано–грузинских
дружественных отношений периода средневековья,
занимают взаимоотношения возникшего на территории
Азербайджана после распада Арабского халифата
и охватывающего его северо–западные земли,
Шекинского феодального государства с различными
политическими образованиями Грузии. Возникшая в
качестве законного преемника Кавказской Албании
и сохраняющий титул «царя албанцев», Шекинское
царство (886–1104) просуществовало около 230 лет [1,
с. 173]. Шекинское царство отличалось от феодальных
государств, образованных в описываемый период
на территории Азербайджана (Саджиды, Салариды,
Раввадиды, Ширваншахи, Шеддадиды) преобладающей
численностью христианского населения. Именно
этот фактор оказал серьезное влияние на политико–
экономическую,
а
также
религиозно–духовную
близость Грузии и Шекинского царства, которое
находилось в кольце мусульманских государств,
заложивших прочный фундамент тюркско–исламского
сообщества в лице Ширваншахов, Шеддадидов и
Тифлисского мусульманского эмирата. В отличие от
других феодальных государств Азербайджана, ведущих
«священную войну против неверных», Шекинское
царство наряду с соседними христианскими странами
становилось мишенью проводимой политики. Помимо
этого, непосредственная географическая близость
Шекинского царства к Грузии, а именно, наличие границы
с Кахетинским княжеством и Абхазо–Картлийским
царством делало неизбежным эти отношения [2, с. 14].
Процесс, ведущий к политическому объединению
Шекинского царства и Кахетинского княжества и
завершенный только к 1014 году, полон сложностями
и противоречивыми моментами. По этой причине,
долгое время нет единого подхода современных
исследователей к вышеуказанному акту объединения.
Некоторые историки, целенаправленно и грубо искажая
исторические факты, пытались преподнести это
событие не как политический союз, а присоединение
Шекинского царства к Кахетинскому княжеству. Однако,
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

научные исследования, проведенные в азербайджанской
историографии, дали возможность выявить объективную истину и внести ясность в историю объединенного
царства (Шеки/Герети–Кахети) в 1014–1104–х годах. В источниках, особенно отличающихся своей
объективностью грузинских средневековых летописях,
среди основных факторов, повлиявшим на возникновение
союзнических отношений с их последующим развитием
и слиянием этих стран в единое государство, указывается
объединение усилий в борьбе против попыток завоевания
соседних земель усилившегося Абхазо–Картлийского
царства в указанный период.
Взаимоотношения Шекинско–Кахетинского царства
с соседними государствами в годы правления как царя
албанцев и кахов (в грузинском источнике «царь ранов
и кахов») первого правителя объединенного царства
Квирике III (1014–1037) также являются одним из причин
разногласий в историографии. Сведения, связанные с
личностью сына и наследника последнего Кахетинского
хорепископа Давида (976–1010) Квирике III также полны
противоречивых моментов.
Начиная с первой половины ХI века грузинские
источники дают обширную информацию о Шекинском
феодальном государстве. В грузинских источниках
средневековья Шекинские земли упоминаются как
Герети [3, с. 46]. Герети употреблялось в качестве
«страны геров», и согласно грузинскому исследователю
Д. Л. Мусхелишвили, грузины заимствовали это
название от своих близких соседей древнего албанского
племени геров [3, с. 38]. Уже с 70–х годов Х века
завоевавший первенство в борьбе за господство в Грузии
и в деле объединения страны [4, с. 35–39; 5, с. 54–58],
объединенное Абхазо–Картлийское царство с первой
половины ХI века еще больше усилил давление на
Кахетинское княжество и царство Шеки/Герети.
Грузинский источник описывает начатую Абхазо–
Картлийским царем Багратом III (975–1014) войну
с целью завоевания земель Кахетии и Шеки/Герети.
Баграт III потребовал от Кахетинского хорепископа
Давида возвратить находящиеся в его подчинении, но
ранее принадлежащие Картлийскому царству крепости.
В ответ на возражение хорепископа Давида, Баграт III «с
несметным количеством войск» двинулся на Кахетию:
«Расположился в Тианети и подверг грабежу Кахетию.
Давид из–за численного превосходства войск Баграта III
не смог оказать сопротивление. (Баграт) начал битву за
крепости и в это же время захватил страну Герети, назначил
Абулала мтаваром (князь) и вернулся обратно. Как только
Абхазский царь Баграт вернулся, в это же время население
Герети вновь отделившись, присоединилось к Давиду
(хорепископ), который захватил Герети. Немного позже
он скончался. Баграт заново вторгся со своим войском в
Герети и во второй раз захватил (страну). Лично взял в
плен царскую дочь Динар. Начал вторжение в Кахетию
и за два года захватил кахетинские крепости. Окружив
Квирике в Бочорме, в течение года держал крепость
в осаде, после чего захватил Бочорму. Окончательно
завоевав Герети и Кахетию, пленил Квирике и держал его
в своем дворце» [4, с. 40; 5, с. 59].
Вдаваясь в смысл внешне детально описанной
информации, становится ясно, что оно носит по большой
части эпизодический характер. Так, например, согласно
грузинским источникам невозможно выяснить каким
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способом Баграт III во время своего первого похода
расположился в Тианети (провинция располагается
в междуречье Иори и Арагви), разграбляя Кахетию,
захватил страну Шеки/Герети, растянувшееся от Телави
до Шеки (военным путем или добровольным признанием
его власти герами). В то же время не разглашается
реакция представителей местной царской династии, хотя
бы царской дочери Динар на существующую ситуацию
и их положение во время назначения Абулала князем
царства Шеки/Герети.
Современные грузинские исследователи, ссылаясь
на эту информацию, предполагают присоединение в
1008 году (по мнению некоторых исследователей в 1010
году) царства Шеки/Герети к Кахетинскому княжеству
[3, с. 40]. Однако возникает вопрос. Почему хорепископ
Давид, захватив царство Шеки/Герети, не принял титул
царя и продолжал оставаться хорепископом? Видимо
грузинские летописцы и современные исследователи
обошли стороной этот вопрос. Всё это ставит под
сомнение серьезность информации, предоставленной
грузинскими источниками. Даже если серьезно
воспринять эту информацию, ее можно объяснить
нижеследующим образом: Оказавшись лицом к лицу с
реальной угрозой и во избежание разрушения и бедствий
страны, феодалы Шеки/Герети без сопротивления
покорились Баграту III. После того как опасность
миновала, вышли из подчинения и в борьбе против
Баграта III присоединились к хорепископу Давиду.
Согласно грузинскому источнику Давид захватил Герети,
то есть Шекинское царство. Однако, захват царства
Шеки/Герети хорепископом Давидом, который потерпев
поражение от Баграта III, оказался в трудной ситуации,
и чья страна была разграблена, выглядит неубедительно.
Видимо этот союз был не политическим, а скорее всего
объединением сил и усилий в борьбе против общего
врага. Отсутствие царского титула у хорепископа Давида
является еще одним доказательством этого факта.
Даже из вышеуказанного источника видно, что
заменивший на троне хорепископа Давида его сын
Квирике в первые четыре года своего правления (до
1014 года) не контролировал царство Шеки/Герети.
Грузинский источник в этот период не именует Квирике
не только царем, но и хорепископом. Видимо, очередной
поход Баграта III после смерти Давида не позволил
Квирике полностью взять власть в свои руки. После
двухлетней борьбы плененному Квирике, только лишь в
результате смерти Баграта III (1014 год) удалось заново
прийти к власти [6, с. 128].
Повествующий об очередном походе Баграта III
(1010–1012 годы) на царство Шеки/Герети, грузинский
источник поверхностно описывает эти события. Правда,
здесь в отличие от первого похода повествуется о
пленении царской дочери Динар (главный представитель
правящих кругов Шеки/Герети). Помимо этого, хотя
в этом источнике дается частичная информация об
осаде и захвате столицы Кахетии Бочормы, но в нем
нет никаких данных о захвате столицы царства Шеки/
Герети (город Шеки) или же других крупных городов
(Тебла/Телави, Вежини, Мачин, Штори, Хорнабудж
или же Хоранта, Киш и другие крепости). Из источника
следует, что царство Шеки/Герети в очередной раз
без сопротивления покорилось Баграту III. Видимо,
после смерти хорепископа Давида союз между
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Кахетией и Шеки/Герети был нарушен и в отличие
от кахетинцев, население Шеки/Герети в очередной
раз без сопротивления покорилось Баграту III.
Захвативший страну Баграт III, чтобы предотвратить
сопротивление населения Шеки/Герети берет в плен
ведущего представителя местной власти царскую дочь
Динар (тогда ей уже должно было быть свыше 90 лет).
Несомненно, чтобы внести ясность в эту проблему,
возникает потребность в дополнительных источниках
информаций. Пока отсутствие таких материалов не дает
возможность прийти к конкретному выводу.
Из грузинского источника становится ясно, что
политика проводимая Багратом III в отношении Кахетии
и Шеки/Герети и его успехи в этом направлении
тревожили Гянджинское государство Шеддадидов.
Имевший амбиции на соседние территории эмир Гянджи
Фазлун I (985–1031) открыто выступая против Баграта
III, совершал разорительные походы на земли Кахетии и
Шеки/Герети. Грузинский источник указывает, что в этот
период (1012–1014–е годы) возвысился эмир Гянджи
Фадлон (Фазлун) и начал непрерывно теснить эриставов
Кахетии и Герети. Он, временами совершал разбои на
различных территориях, разоряя опустошал их и уводил
много пленных. Баграт привел в готовность войско
против Фазлуна и призвал на помощь армянского царя
Шахинщаха Гагика I, резиденция которого находилась
в городе Ани. Они, объединившись в Дзоракерте,
двинулись на Фазлуна. Однако, как только Баграт осадил
город Шанкори (Шамкир) Фазлун, отправив к нему
своего посланника запросил мир. В это время Баграт,
прежде всего, повелел всем дидебулам захватить город.
Они осмотрели, проверили и доложили, что никто не
способен это сделать. После этого царь повелел, чтобы с
Фазлуном заключили мирный договор [4, с. 40; 5, с. 59].
В 1014 году Баграт III скончался и его место
занял Георгий I (1014–1027). Согласно информации
средневекового грузинского автора Сумбата Давитис–
дзе становится ясно, что после прихода к власти Георгия
правители Шеки/Герети и Кахетии отделились от этой
страны (Абхазо–Картлийского царства). В результате
предательства Азнауров, эриставы этих государств
(назначенные Багратом III) были арестованы и заменены
прежними правителями (страны) [7, с. 161; 8, с. 38].
Согласно Вахушти, после смерти Баграта, Квирике III
заново захватив Герети и Кахетию, объявил себя царем
[6, с. 128]. Выходит что, Квирике объявил себя царем
не в 1010 году согласно современным грузинским
исследователям, а в 1014 году после освобождения из
плена. Грузинский источник впервые указывает Квирике
«царем ранов и кахов» в связи с событиями, имевшими
место в 30–х годах ХI века [4, с. 47–48; 5, с. 66]. Начиная
с 1014 года до 30–х годов того же века вышеупомянутый
источник не упоминает имени царя Квирике. С этой
точки зрения, невозможно конкретно определить в каком
году Квирике принял титул царя. Видимо, Квирике III не
менее 15 лет боролся ради укрепления своей власти в
объединенном царстве.
Как правило, современные грузинские исследователи
заявляют о присоединении Шекинского царства к
Кахетинскому княжеству. В действительности же здесь
речь может идти об объединении двух государств
на равноправных началах. Об этом свидетельствуют
нижеследующие факты [2, с. 19]:
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1. В грузинских источниках страна называется
«Герети–Кахетинским царством». Как было выше нами
отмечено, в грузинских источниках под названием
Герети подразумевается Шекинское царство. Сохранение
названия Шеки/Герети и в тоже время упоминание
его первым, скорее всего, говорит о политическом
объединении, нежели о присоединении.
2. Наличие у правителей титула «царя ранов и кахов»,
то есть «царя албанцев и кахов»; в некоторых источниках
этот титул упоминается как «царь геров и кахов».
3. С правовой точки зрения титул «царь ранов и
кахов» опирается на царство Шеки/Герети, носившей
титул «царя ранов/геров».
4. В армянских источниках страна именуется
«Албанским царством», а глава государства Квирике
«царем Албании».
5. Упоминание страны в арабских источниках и
после объединения «Шекинским царством».
6. Отсутствие какой–либо формы зависимости между
Шекинским царством и Кахетинским княжеством.
Обладание равными правами феодалов Шеки и Кахетии
в управлении страной.
7. Несмотря на то, что после объединения кахетинские земли временами переходили под полный
контроль Абхазо–Картлийского царства (иногда даже
на продолжительный срок), Шекинское царство
продолжало борьбу за существование и возвращение
утраченных земель.
8. Согласно Вахушти, после объединения в качестве
столицы страны был выбран город Телави, находящийся
на территории Шекинского царства.
9. По мнению того же Вахушти, только лишь в
ХV веке Кахетинское царство заново возрождаясь, не
распространило свое название на Герети и правители
«в прямом смысле слова стали именоваться царями
Кахетии».
По нашему мнению было бы правильно сравнить
Шекинское (Герети–Кахети) царство с образовавшимся
немного ранее описываемого периода Абхазо–
Картлийским царством. Например, «царь абхазов и
картлийцев» Баграт III был объявлен царем в Картли
в 975 году, а три года спустя в 978 году в Абхазетии
(Западная Грузия). Таким образом, две страны были
объединены под властью единого царя. В исламском
востоке эта страна называлась Абхазским царством.
В действительности же в отношениях между Картли и
Абхазетией не было какой–либо формы зависимости.
И Квирике III приняв титул царя в царстве Шеки/
Герети, отказался от хорепископства и одновременно
стал именоваться «царем ранов и кахов». Династия
правителей Шеки/Герети, беря свое начало от Григора
Хаммама своими корнями опиралась на династию
владетелей Гирдымана. Хорепископ Кахетии Квирике III
также был представителем Гирдыманской (Гардабан)
династии. Из грузинского источника становится
ясно, что в начале IХ века гирдыманцы (гардабанцы),
ведущие борьбу за власть в Кахетинском княжестве
против санарских племен, в 30–х годах IХ века овладели
троном, принадлежащим санарским хорепископам и
стали господствующей династией [5, с. 82–83, зам.
15]. Можно предположить, что после прекращения
правления господствующей династии в царстве Шеки/
Герети, законным преемником и наиболее достойным
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кандидатом на царский трон являлся представитель
Гирдыманской
династии
хорепископ
Кахетии
Квирике III. Видимо, Квирике с царской семьей Шеки/
Герети связывали еще какие–то родственные отношения.
Вызывает интерес тот факт, что в армянских
источниках объединенное царство, как и прежде царство
Шеки/Герети, именуется «Албанским царством» [3, с.
43]. Видимо армянские авторы твердо помнили, что, как
и царство Шеки/Герети, так и Кахетинское княжество
являлись одним из государств, возникших на территории
Кавказской Албании. В арабских и некоторых армянских
источниках (Самуэль Анеси) эта страна упоминалась
Шекинским царством [3, с. 43].
Надо отметить, что обладание царями Шеки/
Герети, а также царями объединенной Герети–Кахетии
(Шеки) титула «царя ранов/албанцев» является одним
из важных факторов, который может пролить свет на
многие неизвестные факты. Этот титул был основным
символом, показывающим, что вышеуказанные царства
являются законными преемниками Кавказской Албании.
А этот факт сам по себе делает бесполезным усилие
современных грузинских исследователей стереть
название Албании с Герети–Кахетии. Обладание титулом
«царь Албании» придавало юридическую окраску
деятельности соответствующих царей, претендующих
на установление контроля над землями Кавказской
Албании. Все это указывает на ведущую роль албанцев (в
том числе гелов) и страны Шеки/Герети в объединенном
Герети–Кахетинском (Шекинском) царстве.
Помимо этого, наряду с политическими и
экономическими факторами объединение Кахетинского
княжества с царством Шеки/Герети создавало условие
для консолидации албанской и грузинской культуры.
В тоже время, политическое единство ускорил процесс
ведущий к этнокультурному единению некоторых
албанских и грузинских народов, населяющих Кахетию
и Шеки/Герети. Постепенно грузинский язык и культура
начала распространяться на земли Шеки/Герети, в
особенности на его западные регионы. Грузинский
язык и письменность постепенно вытесняла местный
албанский язык и письменность. В стране наблюдалось
господство грузинских диофизитских церквей над
албанскими монофизитскими церквями. Например,
согласно указу грузинского Мсхетского католикоса
Мелкизедека датируемый 1020 годом находящаяся в
Герети село Зиари, 2 купца (по некоторым источникам
12 купцов) из села Гах, Кахетинская церковь вместе
с доходами были дарованы главному храму Мсхета
[9, с. 34–35; 10, с. 16]. Из источника становится ясно,
что грузинский католикос Мелкизедек своим указом
даровал вышеперечисленное себе, иными словами
главному храму Мсхета, руководителем которого он
был. Как бы странно не звучало, Абхазо–Картлийский
католикос издал указ о присвоении деревни, купцов
и церковных доходов находящихся на территории
соседнего государства. Как бы трудно не было
определить степень правдивости вышесказанного, на
самом деле данный указ свидетельствует о влиянии
или о стремлении грузинской диофизитской церкви
повлиять на земли Герети. Можно предположить, что
как представитель Кахетинских хорепископов (еще в
628 году династия Михранидов приняло диофизитство в
провинции Гирдыман/Гардабани [11, с. 241; 12, с. 192] и
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эта династия была у власти в Кахетии) давно принявших
диофизитство, Квирике III с целью укрепления своей
власти в объединенном царстве щедро вознаграждал
грузинского католикоса, чтобы таким образом заручится
поддержкой церкви.
Согласно грузинским источникам средневековья
Вахушти дает более обширную информацию о царе
Шеки (Герети–Кахетии) Великом Квирике. Вахушти
писал, что, несмотря на наличие эриставов в Герети,
царь Квирике назначил троих в Кахетию, а четверых
эриставов в Герети. Назначив одного из эриставов в
Рустави, даровал ему всю Кухетию, то есть территорию
вдоль реки Арагви, включая Тианет, Херки, Грдани,
Марткопи, Лило, Уджарма, Чадивар–Шамгори, Карама
и Нагеби до Жинвана. Второму эриставу Кветора
даровал протянувшийся до Кавказских гор область
выше Уджармы, то есть территорию, лежащую между
Кахетскими и Кухетскими горами и земли за этими
горами. Здесь находился Эрсо–Тианети, а территорию
населяли пховы, дзурдзуки и глигвы. Треьему эриставу
Панкиси или Марилиси была дарована территория
протянувшаяся выше границы Герети до Кавказских
гор, а также Тушети вместе с Кахетинскими горами
включительно. В Герети назначив первого эристава
в Хорнабудж или в Хоранту, даровал ему до границы
с Кухетией Кисики и Гарет Кахетию (Суджети),
расположенную между горами Герети и реками Алазан
и Мтквари (река Кура). Второго эристава назначает
в Вежини и дарует ему территорию выше от границ
Кисики до ущелья Турдо, то есть Внутреннюю
(Шигнит) Кахетию – земли между Алазаном и горами
Герети. Третьему эриставу Мачина дарует низовье реки
Мачисцкали и территорию к востоку от Алазана вместе с
Шакихи (Шеки – Ш. Г.) и Хунзахи (чит. Хайзан – Ш. Г.).
Четвертому эриставу Штори дарует земли от ущелья
Штори до реки Мачисцкали и территорию к востоку от
Алазана – Заречье вместе с Дидоети. Также, Вахушти
дает информацию, что Квирике искусно построил
дворец в Тианети. Он превратил Телави в крепость и
столицу Герети–Кахетии [6, с. 128].
К сожалению, надо отметить, что Вахушти
предоставляя нам эту информацию, не указывает на какие
источники ссылался, а в известных нам средневековых
грузинских источниках такая информация отсутствует.
Согласно средневековому грузинскому автору Сумбату
Давитис–дзе становится ясно, что во время правления
Георгия I, когда произошло отделение Кахетии от Герети,
эриставы назначенные Багратом III в этих странах были
арестованы и заменены прежними [7, с. 161; 8, с. 38]. В
грузинском источнике «Матиане Картлисе» отмечается,
что во время похода Баграта IV в Кахетию (1027–1072)
эриставы Панкиси, Хорнабудж, Штори и Мачела были
взяты в плен [4, с. 48; 5, с. 66–67]. Несмотря на то что в
«Матиане Картлисе» написано о строительстве Квирике
дворца Бододжи в Тианети, данный источник не дает
какой–либо информации об объявлении им Телави
столицей [4, с. 48; 5, с. 67]. Однако, из грузинского
источника становится ясно, что позже царь Шеки
(Герети/Кахети) Ахсартан (1058–1084) правил страной,
находясь в Телави [4, с. 57; 5, с. 75].
Ссылаясь на Вахушти, необходимо внести ясность
в один фрагмент. Выше нами было отмечено, что
Вахушти вместе с Шеки включил Хунзах в состав
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земель подчиненных Мачинскому эриставу. Безусловно,
что находящаяся в низовье реки Авар Койсу Хунзах ни
в коем случае не мог быть подчинен вместе с Шеки,
которая располагалась на южном склоне Кавказских
гор в состав маленького эриставства. Хотя бы потому
что в описываемый период Хунзах (Хумрадж) являлся
столицей самого влиятельного и сильного царства
Северного Кавказа Сахиб ас–Сарир. С другой стороны,
расположенность на значительном расстоянии Хунзаха
от Шеки и Мачинского эриставства, а также нахождение
между ними Дидоети, подчиненного четвертому
эриставу Штори делало невозможным включение
Хунзаха в состав Мачинского эриставства. Наряду с этим,
современные грузинские исследователи воспринимают
информацию Вахушти таковым как оно преподносится,
не подвергнув его всестороннему анализу [3, с. 45–46].
По нашему мнению, в тексте вместо Хунзаха должна
быть упомянута Хайзан, расположенная поблизости
Шеки. Видимо, по ошибке автора или же источника на
который он ссылался Хайзан стал Хунзахом.
В грузинском источнике отмечается, что в 1021–1022–
х годах во время вторжения Византийского императора в
страну, преследуемый им царь Абхазо–Картли Георгий I
призвал на помощь силы Шеки (Герети–Кахети) [4, с. 43;
5, с. 62]. Сумбат Давитис–дзе также дает информацию
о шаки и санарах, пришедших на помощь Георгию I [7,
с. 161–162; 8, с. 39]. Но почему–то в обоих грузинских
источниках не повествуется о роли и деятельности
царя Квирике, армия которого была вовлечена в те
события. Как видно, несмотря на то, что в 1014 году
Шекинское царство (Герети–Кахети) отделилось от
Абхазо–Картлийского царства, отношения между двумя
странами оставались добрососедскими и в борьбе против
Византии Шекинское (Герети–Кахети) царство выступал
союзником Георгия I. Из информации становится ясно,
что хотя Георгий I получил необходимую помощь от
Шекинского (Герети–Кахети) царства, во второй раз ему
не дали возможность принять участие в битве. В 1023
году Георгий I вынужден был заключить невыгодный
мир с Византией [4, с. 43; 5, с. 62; 13, с. 113]. После
смерти Георгия I 9–летний Баграт IV (1027–1072) стал
его преемником.
Согласно грузинскому источнику становится ясно,
что царь Шеки (Герети–Кахети) Квирике III обладал
мощной властью и добился значительных успехов, как
в сфере обороны страны, так и в распространении своей
власти на соседние земли. Повествуя о могуществе и
славе царя Квирике, грузинский источник называет его
Великим Квирике [4, с. 47–48; 5, с. 66]. Грузинский
источник повествует об организации в 1032 году
царем Квирике большого военного похода против
Гянджинского эмира Фадлона (Фазлун). В походе
участвовали из Картлийских эриставов Липарит и Иване
Абазас–дзе, армянский царь Давид (989–1048), эмир
Тифлиса Джафар ибн Али (1032–1046) и царь Шеки
(Герети–Кахети) Квирике. По совету Квирике силы
участвовавшие в походе против Фазлуна собрались
в Эклеси. Битва завершилась победой союзников,
в особенности Квирике. Потерпевший поражение
Фазлун спасся бегством. Победителям достались
многочисленные трофеи [4, с. 47–48; 5, с. 66].
Грузинский источник также дает информацию о
том что, царь овсов (осетинов) Урдуре был убит в бою
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царем Квирике [4, с. 48; 5, с. 66]. Согласно Вахушти,
царь Урдуре пройдя через территорию дзурдзуков и
глигвов, вступил в Тианети и опустошил Кахетию. С
собранным войском царь Квирике вступил с ним в битву
и в ожесточенном бою осетины были побеждены. Кахи
(геры не отмечаются – Ш. А.) убили осетинского царя
Урдуре и перебили осетинов [6, с. 128–129]. В ответ
на это через некоторое время Квирике стал жертвой
кровной мести (есть предположение, что он лично убил
Урдуре) и во время охоты в горах Парадзи в 1037 году
был убит рабом–осетином [4, с. 48; 5, с. 66; 6, с. 129].
Из грузинского источника становится ясно, что
преемником Великого Квирике стал его племянник
Гагик, сын Давида, царя армянского Самшвилде и
Дзоракерта [4, с. 48; 5, с. 66]. Согласно Вахушти, у
Квирике не было сына, он усыновил Гагика, сына
своей сестре, который также являлся сыном Давида из
Самшвилде. После гибели Квирике царем кахов (геры не
отмечаются – Ш. А.) стал Гагик [6, с. 129]. Современный
армянский историк Г. Г. Мкртумян пишет, что царь
Ташир–Дзоракерта Давид «Безземельный» женился на
Зоракрсел, являвшейся дочерью последнего хорепископа
Кахетии Давида. От брака Давида Безземельного и
сестры Великого Квирике Зоракрсел родился Гагик,
который впоследствии стал наследником своего дяди
Квирике III [13, с. 114].
Опираясь на эту информацию, Г. Г. Мкртумян
рассматривал Квирике III последним представителем
местной династии. Он также отмечает, что начиная с
1037/38–х годов в Шекинском (Герети–Кахети) царстве
к власти пришла армянская династия Багратидов–
Кюрикидов [13, с. 119]. Безусловно, Г. Г. Мкртумян
значительно преувеличивает этот момент. Принятие
Гагиком царской короны вовсе не означало что в
Шекинском (Герети–Кахети) царстве к власти пришла
армянская династия. Усыновленный царем Квирике
Гагик, после него автоматически являлся законным
наследником царского трона (по женской линии в качестве
сына родной сестры Квирике). С другой стороны, после
смерти сына Гагика, принявшего ислам царя Ахсартана I
в Шеки правил Квирике IV (1084–1102). И это еще раз
доказывает, что в Шекинском (Герети–Кахети) царстве
продолжалось правление династии Квирике.
Муж другой сестры Квирике III, владетель крепости
Марали князь Ашот также имел амбиции на власть в
царстве и втайне вынашивал враждебные планы против
Гагика. Недовольные Гагиком некоторые феодалы, в том
числе правитель крепости Джвариссихе Хахвил Гурта
также поддерживали Ашота [4, с. 48; 5, с. 66–67]. Для
устранения Гагика от власти Ашот и его сторонники
ждали удобного случая.
Таким образом, Шекинское царство и Кахетинское
княжество в борьбе против попыток завоевания
соседних земель усилившегося в начале ХI века
Абхазо–Картлийского царства объединились в единое
государство. Первому правителю объединенного царства,
как царю албанцев и кахов Квирике III (1014–1037)
потребовалось не менее 15 лет, чтобы укрепить свою
власть. Поддерживающий дружественные отношения с
Абхазо–Картлийским царством Квирике III, со своими
вооруженными силами оказал помощь грузинскому
царю в борьбе против вторгшегося в 1021–1022–х
годах в Грузию Византийского императора. Становится
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ясно, что уже в 30–х годах ХI века обладавший мощной
властью Квирике III добился значительных успехов, как
в сфере обороны страны, так и в распространении своей
власти на соседние земли. Повествуя о могуществе и
славе царя Квирике, грузинский источник называет его
Великим Квирике. Убивший в бою вторгшегося в страну
царя овсов (осетинов) Урдуре, Квирике через некоторое
время сам стал жертвой кровной мести и во время
охоты в горах Парадзи был убит рабом–осетином. Из–
за бесплодия, Квирике III усыновил сына своей сестры,
который впоследствии стал преемником Квирике.
Список использованных источников
1. Hacıəli Ş. Şimal–Qərbi Azərbaycan: İngiloylar. – Bakı, 2001.
2. Əliyev Ş. H. IX əsrin ikinci yarısı – XIII əsrin əvvəllərində
Azərbaycan–Gürcüstan münasibətləri. «Azərbaycan diplomatiyası
tarixi» kursu üzrə metodik vəsait. – Bakı, 2007.
3. Mусхелишвили Д. Л. Из исторической географии Восточной
Грузии. – Тбилиси, 1982.
4. Mатиане Картлиса. Перевод, введение и примеч.
M. Д. Лордкипанидзе. – Тбилиси, 1976.
5. Летопись Картли. Перевод, введение и примеч. Г. В. Цулая.
– Тбилиси, 1982.
6. Вахушти Багратиони. История царства Грузинского. Перевел,
снабдил предисловием, словарями и указателем Н. T. Накашидзе. –
Тбилиси, 1976.
7. Сумбат сын Давида. Жизнь и известие о Багратидах. Перевел
с древнегрузинского Е. С. Такайшвили. – СМОМПК. – Тифлис,
1900. – Вып.28.
8. Сумбат Давитисдзе. История и повествование о Багратионах.
Перев., вед. и примеч. М. Д. Лордкипанидзе. – Тбилиси, 1979.
9. Известия грузинских летописей и историков о Северном
Кавказе и России. – СМОМПК. – Тифлис, 1897. – Вып.22.
10. Грузинские документы IX–XV вв. Перевод и комментарии
С. С. Какабадзе. – Москва, 1982.
11. Тревер К. В. Очерки по истории и культуре Кавказской
Албании. – Москва – Ленинград, 1959.
12. Məmmədova F. C. Azərbaycanın (Albaniyanın) siyasi tarixi və
tarixi coğrafiyası. – Bakı, 1993.
13. Мкртумян Г. Г. Грузинское феодальное княжество Кахети
в VIII–XI вв. и его взаимоотношения с Арменией. – Ереван, 1983.

References
1. Hacıəli Ş. Şimal–Qərbi Azərbaycan: İngiloylar. – Bakı, 2001.
2. Əliyev Ş. H. IX əsrin ikinci yarısı – XIII əsrin əvvəllərində
Azərbaycan–Gürcüstan münasibətləri. «Azərbaycan diplomatiyası
tarixi» kursu üzrə metodik vəsait. – Bakı, 2007.
3. Mushelishvili D. L. Iz istoricheskoj geografii Vostochnoj Gruzii.
– Tbilisi, 1982.
4. Matiane Kartlisa. Perevod, vvedenie i primech.
M. D. Lordkipanidze. – Tbilisi, 1976.
5. Letopis’ Kartli. Perevod, vvedenie i primech. G. V. Culaja. –
Tbilisi, 1982.
6. Vahushti Bagrationi. Istorija carstva Gruzinskogo. Perevel,
snabdil predisloviem, slovarjami i ukazatelem N. T. Nakashidze. –
Tbilisi, 1976.
7. Sumbat syn Davida. Zhizn’ i izvestie o Bagratidah. Perevel
s drevnegruzinskogo E. S. Takajshvili. – SMOMPK. – Tiflis, 1900. –
Vyp.28.
8. Sumbat Davitisdze. Istorija i povestvovanie o Bagrationah.
Perev., ved. i primech. M. D. Lordkipanidze. – Tbilisi, 1979.
9. Izvestija gruzinskih letopisej i istorikov o Severnom Kavkaze i
Rossii. – SMOMPK. – Tiflis, 1897. – Vyp.22.
10. Gruzinskie dokumenty IX–XV vv. Perevod i kommentarii
S. S. Kakabadze. – Moskva, 1982.
11. Trever K. V. Ocherki po istorii i kul’ture Kavkazskoj Albanii. –
Moskva – Leningrad, 1959.
12. Məmmədova F. C. Azərbaycanın (Albaniyanın) siyasi tarixi və
tarixi coğrafiyası. – Bakı, 1993.
13. Mkrtumjan G. G. Gruzinskoe feodal’noe knjazhestvo Kaheti v
VIII–XI vv. i ego vzaimootnoshenija s Armeniej. – Erevan, 1983.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Aliev Sh. H., PhD in History, Associate Professor, Head of the
Department of Foreign Policy and Diplomacy, Baku Slavic University
(Azerbaijan, Baku), matlabm@yandex.com
Relationships of the Neck–Kakhetinsky kingdom with neighboring
states in the period of the government of the great period
The article discusses some issues concerning the relationship of Sheki–Kakheti
kingdom with neighboring states during the reign of the first ruler of the united
kingdom Kvirike III. It is noted that since the first half of the 11th century, Georgian
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Взаємовідносини Шекі–Кахетинського царства з сусідніми
державами в період правління великого Квіріке
Розглядаються деякі питання, що стосуються взаємин Шекі–
Кахетинського царства з сусідніми державами в період правління першого
імператора об’єднаного царства Квіріке III. Відзначається, що починаючи з
першої половини ХІ століття грузинські джерела дають велику інформацію
про Шекінську феодальну державу. Так само відзначається, що згідно з
грузинським джерелом стає ясно, що цар Шекі (Гереті–Кахеті) Квіріке III
мав потужну владу і домігся значних успіхів як у сфері оборони країни, так і в
поширенні своєї влади на сусідні землі.
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Создание АзГНИИ
и подготовка научных кадров
В 30–е годы серьезных успехов, наряду с прикладными науками,
достигли естественные и общественные науки. В этот период вузами
республики, Государственным научно–исследовательским институтом
была подготовлена целая плеяда молодых научных работников коренной
национальности, вовлечена была лучшая часть старых ученых в научно–
исследовательскую работу. И уже к концу 1932 г. в Азербайджане была
создана широкая сеть научно–исследовательских учреждений и высших
учебных заведений. Таким образом, на рубеже 20–30–х годов наступил
существенный перелом в развитии науки республики. Время само выдвигало
требования организации более крупного и многоотраслевого научного
центра, который сумел бы объединить исследования ученых различных
специальностей.
Ключевые слова: АзГНИИ, естественные и общественные науки,
научные кадры.

(стаття друкується мовою оригіналу)
В июле 1927 года Совнарком СССР утвердил первый
новый Советский устав Академии Наук, который
совершенно по–иному определял ее задачи. Теперь
Академия Наук должна была не автономно осуществлять
свою деятельность, а увязывать ее с крупнейшими
задачами науки, решение которых необходимо было
для развития народного хозяйства и культуры страны
в целом, изучать производительные силы страны и
содействовать их использованию, опытов и наблюдений
к практическому применению в промышленности и
культурно–экономическом строительстве СССР.
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В связи с принятием нового устава Академии
Наук СССР и выдвинутыми директивными органами
перед научно–исследовательскими организациями
задачами, АзЦИК в октябре 1929 г. принял решение
о создании Азербайджанского Государственного
научно–исследовательского Института при АзЦИК–е
(АзГНИИ), который должен быть сосредоточить в себе все основные отрасли научно–
исследовательской работы. Итак, 9 октября 1929 года
постановлением АзЦИК–а «Общество обследования
и изучения Азербайджана» было реорганизовано в
Азербайджанский государственный научно–исследовательский институт (АзГНИИ) [14, с. 358].
Общество обследования и изучения Азербайджана и
группировавшиеся вокруг него научные подразделения и
ячейки послужили основной создания республиканского
научного центра – Азербайджанского государственного
научно–исследовательского
института.
Институту
передавались все средства. Общества библиотека,
издательство и научные кадры. Общество на правах
отделения вошло в состав Института и вскоре стало
центром краеведческого движения республике. При
институте функционировании научно–исследовательская
ассоциация марксистом и Институт по изучению
классовой борьбы в Азербайджане [9, с. 40].
Первое
учредительное
собрание
Института
состоялось 22 октября 1929 года под председательством
члена правительства С. М. Эфендиева, на котором
был утвержден его устав, Институт состоял из
действительных членов, членов – соревнователя,
членов – корреспондентов, научных сотрудников и
аспирантов. Высшим руководящим и управляющий
органом Института и его вспомогательных учреждений
являлось общее собрание, которое избирало из своего
состава Совет Института в количестве 25 человек, в
котором должны были быть представлены все отделения
АзГНИИ [4, л. 1].
Президиум
правительства
утвердил
состав
действительных членов АзГНИИ в количестве 52 человек.
В их числе были академики В. Бартольд, А. М. Деборин,
Н. Я. Марр, И. И. Мешшанинов, А. Н. Самойлович, а
также видные государственные деятели и ученые – Султан
Меджид Эфендиев, Рухулла Ахундов, Габиб Джабиев,
Мустафа Кулиев, Таги Шахбази, Худадат Мелик – Асланов,
Фатумабек Рустамбеков, И. Г. Есьман, А. О. Маковельский,
Б. Чобанзаде, В. Хулуфлу, И. В. Фигуровский,
М. В. Баринов, В. П. Смирнов–Логинов и др., принявшие
активное участие в организации, его деятельности. На
организованном заседании действительных членов
АзГНИИ было создано 7 отделений, естественно
научное, экономическое, отделение права, государства и
советского строительства, историко–этнографическое,
языка, литературы и искусства, философское, отделение
зарубежного Востока [12, с. 47].
Большие заслуги в организации и руководстве
деятельности АзГНИИ принадлежали С. М. Эфендиеву,
Г. Джабиеву, профессору В. Хулуфлу и др. [3, л. 16]. Надо
отметить, что создание Института явилось несколько
запоздалым осуществлением декрета правительства
республики, изданного еще в 1921 г. за подписью
Н. Нариманова – об открытии в г. Баку Института
востоковедческих и общественных наук, реализацией
специального пункта постановления правительства
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республики от 14 февраля 1925 г. «О созыве Всесоюзного
тюркологического съезда»: «…обстоятельно выяснить
вопрос о необходимости и возможности создания в Баку
азербайджановедческого
научно–исследовательского
института» [7, л. 2].
В связи с открытием АзГНИИ было получено
большое количество приветственных телеграмм от
ведущих научных учреждений ССССР и ученых.
Многие из них изъявляли желание сотрудничать с
азербайджанскими коллегами.
В Положении АзГНИИ были определены основные
задачи научных исследований: «Всестороннее изучение
Азербайджана и прилегающих стран Советского и
зарубежного Востока в отношениях естественных
богатств и производительных сил, экономики,
социальных движений, истории, этнографии, искусства, литературы, языка, права и государственного
строительства; подготовка научных специалистов для
работы в вузах, техникумах, научно–исследовательских
учреждениях республики, в первую очередь из коренного
населения» [5, л. 8].
Создание научно–исследовательского Института
положило начало планомерному ведению научной
работы значительным достижениям в области научных
исследований. Организация этого научного центра
создала необходимые условия для координации и
объединения всех существующих на территории
республики учреждений и организаций, преследующих
аналогичные цели, организация новых библиотек,
музеев лабораторий, научных архивов, обработки и
систематизации их материалов [7, л. 11–14].
В рассматриваемые годы АН СССР серьезное внимание
уделяла введению планового начала в исследовательской
работе. Переход к планированию в Азербайджане в рамках
такой крупной научной организации, какой являлся
АзГНИИ, позволял эффективно и целенаправленно
использовать научные силы, комплексно решать сложные
проблемы. Одновременно с преобразованиями внутри
института в эти годы предпринимались различные меры
по совершенствованию государственного управления
наукой.
Большая работа проводилась в Институте по
подготовке научных кадров, в 1929 г. в целях подготовки
высококвалифицированных научных кадров для работы в
научно–исследовательских учреждениях и вузах, в первую
очередь, из коренного населения, при АзГНИИ была
учреждена аспирантура. Правительство Азербайджана
руководило подготовкой научных кадров, исходя из
постановления правительства страны от 27 мая 1929 г.
в котором говорилось: «Приступить к организации
подготовки аспирантов в союзных и в некоторых областных
центрах, обладающих необходимыми научными силами»
[8, с. 447]. Аспирантура стала одной из важнейших
форм подготовки научных и научно–педагогических
кадров. В первые годы существования аспирантуры в нее
принимались не только выпускники вузов, но и люди, не
имевшие высшего образования, но с большим опытом
работы. В течение года они обучались на подготовительных
курсах, по истечении которого зачислялись в аспирантуру.
В 1929 г. при всех вузах были организованы институты
студентов – выдвиженцев. На основе «Положение об
институте студентов–выдвиженцев», утвержденного
коллегией. Наркомпроса от 15 января 1929 г., на
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

Випуск 127

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

преподавательскую работу выдвигались способные и
подготовленные студенты, которым уже со студенческой
скамьи предоставлялась возможность постепенно
готовиться к научной работе [10, с. 217].
Потребность в научных кадров увеличилась,
пополнение шло за счет приглашения ученых и
специальной подготовки через аспирантуру Института.
При этом уделялось особое внимание национальному
составу учащихся. Благодаря этому число азербайджанцев
в аспирантуре ежегодно возрастало, в 1929–1930 гг.
45% человек, принятых в аспирантуру, составляли
азербайджанцы, в 1930–1931 гг. число азербайджанцев
– аспирантов увеличилось до 65%, в 1931–1932 гг. их
было уже 78% [11, с. 46]. Это был большой прогресс
для молодой азербайджанской науки. В республике
постепенно росли новые национальные научные
кадры. В 1931 г. из 60 научных работников республики
азербайджанцев было 22 человека, а в 1932 гг. из ста
ученых, работавших в Азербайджане, азербайджанцы
составляли уже половину. А 1929 г. среди профессоров и
доцентов вузов республики азербайджанцев было всего
4, а в 1931 г. их число выросло уже до 171. В 1934 г. в
Азербайджане насчитывалось 1167 научных работников,
из которых 30% составляли азербайджанцы [13, с. 143].
Среди успешно завершивших аспирантуру АзГНИИ
по философскому отделению первыми азербайджанцами
были Алисохбат Сумбатзаде (впоследствии ставший
академиком Академии Наук республики) и Гейдар
Гусейнов (впоследствии председатель АзФАНа СССР, а
затем академик и вице президент АН Азербайджана), из
окончивших филологическое отделение – Мамед Ариф
Дадашзаде (впоследствии академик, вице президент АН
Азербайджана). Первым выпускником юридического
отделения аспирантуры АзГНИИ первым стал Касум
Джафаров, ставшей затем первым доктором юридических
наук, профессором и деканом юридического факультета
Азгосуниверситета [13, с. 143].
АзГНИИ проводила различные конференции,
совещания, семинары и др. научные форумы. В апреле
1930 г. в Баку проходило азербайджано–дагестанское
совещание по вопросам языковедения, этнографии,
в работе которого приняли участие 46 человек.
В соответствии с программой, совещанием были
рассмотрены вопросы языка и литературы, археологии,
истории и этнографии, краеведения и подготовки кадров.
Научные достижения АзГНИИ распространялись
далеко за пределы республики. Со многими научными
учреждениями СССР и западных стран были установлены взаимосвязи и обмен достижениями научно–
исследовательской работы. Научные достижения
Азербайджана вызывали интерес АН СССР, Всеукраинской ассоциации востоковедческих наук, Азиатского
музея АН СССР и многих других [6, л. 127].
Библиотека АзГНИИ, создавшейся от Общества
обследования и изучения Азербайджана – был дан
статус центральной научной библиотеки. За короткое
время библиотека наладила международный книгообмен
с США, Португалией, Финляндией, Англией, Турцией,
Данией, Швецией, Францией, Аргентиной, Польшей и
другими странами [2].
Ученые АзГНИИ публиковали свои работы в
сборниках, выпускаемых институтом: «Пути изучения
Азербайджана» и «Азербайджанский научный фронт» –
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первый опыт издания в Азербайджане научного издания
на двух языках.
Итак, в 30–е годы серьезных успехов, наряду
с прикладными науками, достигли естественные и
общественные науки. В этот период вузами республики,
Государственным научно–исследовательским институтом
была подготовлена целая плеяда молодых научных
работников коренной национальности, вовлечена была
лучшая часть старых ученых в научно–исследовательскую
работу. И уже к концу 1932 г. в Азербайджане была создана
широкая сеть научно–исследовательских учреждений и
высших учебных заведений. На территории республики
осуществляли свою деятельность свыше 30 научных
учреждений и более 10 высших учебных заведений,
которые располагали 39 опорными пунктами и опытными
станциями практически во всех районах Азербайджана.
В этот период в республике работало свыше 800 научных
сотрудников, в том числе 87 профессоров и 139 доцентов
[1, с. 30].
Таким образом, на рубеже 20–30–х годов наступил
существенный перелом в развитии науки республики.
Время само выдвигало требования организации более
крупного и многоотраслевого научного центра, который
сумел бы объединить исследования ученых различных
специальностей.
Список использованных источников
1. Академия Наук Азербайджанской ССР, 20 лет. – Баку, 1965.
2. Бакинский рабочий. – 1932. – 17 апреля.
3. ГААР. – Ф.387. – Оп.1. – Д.2.
4. ГААР. – Ф.387. – Оп.1. – Д.22.
5. ГААР. – Ф.387. – Оп.1. – Д.18.
6. ГААР. – Ф.389. – Оп.1. – Д.58.
7. Государственный Архив Политических Партий и Общественных Движений Азербайджанской Республики. – Ф.1. – Оп.235. –
Ед.хр. 251.
8. КПСС о культуре, просвещении и науке. – М., 1963.
9. Мусаева Г. А., Мамедов А. А. На путях создания национальной
Академии Наук и формирования кадров научной интеллигенции
Азербайджана (1920–1945). – Баку, 2005.
10. Мусаева Т. А. Революция и народное образование в
Азербайджане. – Баку, 1979.
11. Наука и техника Советского Азербайджана…
12. Наука и техника Советского Азербайджана. Летопись
внешних событий (1920–1987). – Баку, 1987.
13. Пашаев Н. А. Очерки истории культурного строительства
Советского Азербайджана. – Баку, 1965.
14. СУ Азербайджанской ССР. – 1929. – №21.

References
1. Akademija Nauk Azerbajdzhanskoj SSR, 20 let. – Baku, 1965.
2. Bakinskij rabochij. – 1932. – 17 aprelja.
3. GAAR. – F.387. – Op.1. – D.2.
4. GAAR. – F.387. – Op.1. – D.22.
5. GAAR. – F.387. – Op.1. – D.18.
6. GAAR. – F.389. – Op.1. – D.58.
7. Gosudarstvennyj Arhiv Politicheskij Partij i Obshhestvennyh
Dvizhenij Azerbajdzhanskoj Respubliki. – F.1. – Op.235. – Ed.hr. 251.
8. KPSS o kul’ture, prosveshhenii i nauke. – M., 1963.
9. Musaeva G. A., Mamedov A. A. Na putjah sozdanija nacional’noj
Akademii Nauk i formirovanija kadrov nauchnoj intelligencii
Azerbajdzhana (1920–1945). – Baku, 2005.
10. Musaeva T. A. Revoljucija i narodnoe obrazovanie v
Azerbajdzhane. – Baku, 1979.
11. Nauka i tehnika Sovetskogo Azerbajdzhana…
12. Nauka i tehnika Sovetskogo Azerbajdzhana. Letopis’ vneshnih
sobytij (1920–1987). – Baku, 1987.
13. Pashaev N. A. Ocherki istorii kul’turnogo stroitel’stva
Sovetskogo Azerbajdzhana. – Baku, 1965.
14. SU Azerbajdzhanskoj SSR. – 1929. – №21.

143

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Випуск 127

Abidi G. A., doctoral student, ANAS of the Institute of History
A. A. Bakikhanov (Azerbaijan), gileya.org.ua@gmail.com
Creation of ASGNII and training of scientific personnel
In 30th of serious successes, along with the applied sciences, natural and
public sciences attained. In this period byinstitutions of higher learning of republic,
by the Stateresearch institute the whole pleiad of young research workersof native
nationality was prepared, the best part of oldscientists was involved in research
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border of 20–30th a substantial break trod indevelopment of science of republic. Time
pulled out therequirements of organization of more large and diversifyedscientific
center that would manage to unite researches ofscientific different specialities self.
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Створення АзГНІІ і підготовка наукових кадрів
У 30–і роки серйозних успіхів, разом з прикладним науками, досягли
природні і громадські науки. У цей період внз республіки, Державним
науково–дослідним інститутом була підготовлена ціла плеяда молодих
науковців корінної національності, залучена була краща частина старих
учених в науково–дослідну роботу. І вже до кінця 1932 р. в Азербайджані
була створена широка мережа науково дослідних установ і вищих учбових
закладів. Таким чином, на рубіж 20–30–х років наступив істотний перелом
в розвитку науки республіки. Час саме висував вимоги організації більшого
і багатогалузевого наукового центру, який зумів би об'єднати дослідження
вчених різних спеціальностей.
Ключові слова: АзГНИИ, природні і громадські науки, наукові кадри.
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Зародження музейництва в Бессарабії
(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Проведено комплексний розгляд питань пов’язаних із процесом
становлення та розвитку музейництва в бессарабському регіоні у другій
половині ХІХ – початку ХХ ст. Висвітлено історію відкриття перших
музейних закладів в краї, зміст колекцій, діяльність засновників та
утримувачів музеїв. Розглянуто питання відвідуваності музеїв, проблеми
збереження музейних експонатів.
Ключові слова: музей, експозиція, колекція, відвідуваність, Бессарабія.

Актуальність дослідження історичного досвіду
розвитку музеїв у ХІХ – на початку ХХ ст. обумовлена
нинішніми змінами суспільного відношення до вивчення,
збереження та використання історико–культурної спадщини. Особливий інтерес спостерігається до музеїв
регіонального значення, що зумовлено небувалим сплеском
історико–краєзнавчих досліджень, бажанням глибшого
осмислення історичного минулого рідного краю.
Історія окремих музеїв бессарабського регіону
неодноразово висвітлювалася в публіцистичних розвідках та фахових збірниках наукових статей, втім,
достатньо цілісної й повної картини історії становлення
музейної справи в Бессарабській області (з 1873 р. –
губернії) немає й досі. В існуючих сучасних публікаціях
і літературі фрагментарно висвітлені питання,
пов’язані з передумовами виникнення музейних закладів, розвитком колекціонування, внеском окремих
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особистостей в процес становлення музейної справи
в краї. Це здебільшого праці молдавських науковців й
дослідників Н. А. Кетрару [1], M. Ursu [2], О. В. Власової
[3], S. Şaranuţa [4], C. Manolache [5] та ін.
Метою запропонованої статті є спроба всебічного
розгляду питань пов’язаних із процесом становлення та
розвитку музейництва в регіоні.
Зародження і становлення музейних закладів в
Бессарабії відбувалося в цілому у загальному ключі
розвитку музейної справи в Російській імперії. Значна
роль в організації місцевої мережі музеїв у тодішній
період відводилась ініціативі окремих осіб і громадських
організацій (наукових й історико–краєзнавчих товариств
і гуртків). Саме завдяки зусиллям небайдужих до
історичної спадщини місцевих аристократів–дворян
були влаштовані перші музеї в багатьох українських та
російських губерніях.
В бессарабському краї перший музей було
влаштовано в середині 50–х рр. ХІХ ст. дружиною
бессарабського землевласника, дворянина французького
походження, Шарля Сікард – Наталією Миколаївною
Сікард в її поміщицькому маєтку в «Вадул–луй–
Воде». Попри достатню скупість історичних джерел
про даний заклад, відомо, що музей містив багату
колекцію старожитностей, зібраних Н. М. Сікард під
час чисельних подорожей багатьма країнами Європи.
Тут можна було зустріти експонати, що репрезентували
давню культуру Греції, Єгипту, Італії, Іспанії, Франції,
Швейцарії, Австрії. Серед рідких й найбільш цікавих
були скам’янілі відбитки давно зниклих рослин і
тварин, етруські вази з Італії, чорнолакові посудини з
давньогрецьких міст Афін і Коринфу, кам’яні плити з
єгипетськими ієрогліфами [6, с. 36].
Значних успіхів на ниві місцевого музейництва
вдалось досягти бессарабському дворянину, археологу,
відомому на той час знавцю античної історії Північного
Причорномор’я – Івану (Іону) Касіановичу Суручану
[8, с. 49]. У 1862 р. власними коштами він організував
в обласному місті Кишиневі Музей старожитностей
«Босфору–Кіммерійського
царства
і
поселень
Північного Чорномор’я» (з 1887 р. згадується як «Музей
старожитностей Понту Скіфського» [7, с. 96]).
Музей І. К. Суручану свого часу зажив слави
найбільшого зібрання старожитностей на всьому
півдні країни. Його фонд складався головним чином з
артефактів знайдених на місцях розташування колишніх
давньогрецьких міст Ольвії, Тірі, Пантікопеї [9, с. 9–10].
Серед експонатів – антична скульптура, надгробки,
близько 200 написів, золоті та срібні прикраси, вироби з
бронзи, геми, близько 12 тис. античних монет, брактеати,
теракоти, кілька сотень скляних посудин, амфори й інші
керамічні посудини, клейма, намиста, вироби з дерева
та кістки [3, с. 362–363]. Піклуючись про поповнення
власного музею, І. К. Суручан безпосередньо брав участь
в багатьох археологічних експедиціях, налагоджував
зв’язки з торговцями антикваріату, виїздив за кордон.
У 1887 р. І. К. Суручаном було придбано будинок
у центрі Кишинева, де він розмістив усі свої колекції.
Відомо, що у двох кімнатах першого поверху
розташовувались єгипетські старожитності. Частина
загальної колекції розміщувалась у дворі. Це були
численні масивні мармурові плити із лапідарними
написами, що були вилучені з некрополів античних міст
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Північного Причорномор’я. Ним же була влаштована
й величезна археологічна бібліотека із рідкісними
рукописами з історії та культури краю, яка нараховувала
більш ніж 3,5 тис. екземплярів [1, с. 24].
Варто зазначити, що колекціями І. К. Суручана
цікавились багато вчених свого часу – науковці–
дослідники, спеціалісти з Одеси, Херсона, Петербурга,
Москви, Берліна, Бухареста. В той же час двері музею
були відкриті й для пересічних відвідувачів. Це
давало можливість ознайомлення місцевих жителів
із предметами старовини, сприяло формуванню у
них історичних знань, усвідомлення свого місця в
історичному процесі. Завдяки музейним експонатам,
розширювалось уявлення відвідувачів про минулі події,
які відбувалися як на території рідного краю, так і за
його межами.
Великого значення для розвитку музейництва
в регіоні мало відкриття у 1889 р. в Кишиневі
«Губернського
земського
сільськогосподарського
музею». Історія його появи пов’язана із влаштуванням
у цьому році Сільськогосподарської виставки, після
закриття якої, частина експонатів лягла в основу
майбутнього музею. Від початку свого відкриття
він називався «Зоологічний сільськогосподарський
і чагарниковий музей Бессарабського земства» і
розташовувався в одному з залів губернської земської
управи. Його засновником і першим директором став
предводитель бессарабської губернської земської управи,
магістр зоології барон А. Стюарт. Основну ж роботу з
організації й функціонування закладу було покладено на
Франца Францевича Остермана – першого хранителя й
препаратора земського музею [5, с. 63–64; 10].
З часу свого відкриття фонди музею постійно
поповнювалися новими колекціями. Так, незабаром
з’явились колекції з анатомії, ембріології, біології. Тут
було представлено багато видів комах, птахів і тварин
Бессарабської губернії. З проведенням ґрунтовних
наукових досліджень, музей з часом перетворився
на справжній науково–просвітницький центр, тим
більш, що деякі його колекції перевершували зібрання
європейських музеїв.
Видатною подією в житті музею стала його участь у
1894 р. в міжнародній виставці плодівництва у Санкт–
Петербурзі. З перших же днів відкриття виставки
музей одразу привернув увагу публіки та викликав
значну зацікавленість в науковому середовищі. Серед
представників наукової еліти того часу найбільш схвальні
відгуки було отримано від академіка Ф. В. Овсяннікова,
директора музею Академії Наук академіка Плескє,
директора Микитського саду П. Г. Анциферова, професора
А. С. Рудського, професора Н. А. Холодковського,
директора паризького ботанічного саду та багатьох
інших. До того ж експертна комісія у складі видатних
російських та іноземних спеціалістів одноголосно
визнала Бессарабський музей гідним вищої відзнаки та
нагородження почесним дипломом [11, с. 6–7].
Не менше відгуків було отримано й на з’їзді
дослідників природи та лікарів, який проходив у
1901 р. в Санкт–Петербурзі, де музей експонував зразки
препаратів з анатомії, зоотомії, біології, ембріології.
За словами професора В. Шевякова препарати далеко
перевершували все те, що траплялося йому бачити в
різних музеях і лабораторіях Європи [12, с. ІІІ].
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Стрімке поповнення музейного фонду вже у
найближчі роки поставило питання про обмеженість
експозиційного простору. Про це неодноразово
наголошувалось у щорічних звітах музею. Так, у звіті за
1895–1897 рр. містилося повідомлення наступного змісту:
«…головною перешкодою до розширення ботанічного
відділу і до утворення систематичних колекцій насіння
і зразків культивованих в Бессарабії хлібів і промислових
рослин, які потребують для розставлення їх багато
місця, служила повна недостатність відведеного для
музею приміщення» [13 с. 2]. Нестача експозиційної
площі вносила певні корективи в роботу працівників
музею, змушуючи зменшувати експоновані екземпляри.
У звіті 1902 р. повідомлялося: «З причини тісноти
займаного музеєм приміщення до теперішнього часу,
при виготовленні груп, що зображують життя тварин,
доводилося збирати їх у зменшеному розмірі» [14, с. 4].
На початку ХХ ст. було прийнято рішення про
спорудження спеціального приміщення для музею.
Протягом 1903–1905 рр. в Кишиневі за проектом
місцевого архітектора В. Циганко була зведена
оригінальна будівля із просторими виставковими залами,
до якої у 1906 р. й були перевезені всі музейні експонати.
Спорудження нової будівлі мало суттєве значення для
подальшого розширення музейної колекції. У тому ж
1906 р. музейна експозиція поповнилася 42 екземплярами
різних тварин та птахів, 31 екземпляром морських
тварин, фотографічними знімками з виноробства,
зразками шарів ґрунту, що були відібрані при бурінні
артезіанського колодязя, скринею найрізноманітніших
метеликів, колекцією сарани [15, с. 43–44].
Уявлення про внутрішню будову губернського музею
можна скласти з наступного опису: «У центральному
самому великому залі (10х8 кв. саж) ... розташований
відділ зоологічний з серіями препаратів з ентомології,
біології, ембріології і т.д. Вправо від центрального
залу розташований зал дещо менших розмірів, в якому
встановлені колекції з шовківництва, кераміки й
кустарних виробів; в лівому крилі будівлі знаходяться
два інших зали, з яких перший вміщує в собі відділи
плодівництва, виноградарства і виноробства, а другий –
вітрини і шафи з предметами сільського господарства.
Зали ці, за допомогою внутрішніх гвинтових сходів,
сполучаються з великим приміщенням в нижньому
поверсі, де влаштований відділ дорожньо–будівельний і
поміщені зразки будівельних матеріалів Бессарабії» [16,
с. 3–4].
Музей був надзвичайно відвідуваною громадською
установою. Відомо, що у 1896 р. заклад відвідало 1400
осіб. Значну частину серед відвідувачів складали учні
різних навчальних закладів. У тому ж році, наприклад,
заклад відвідали вихованці п’ятого класу земської
жіночої гімназії, п’ятого класу жіночої гімназії княгині
Дадіані, третього та п’ятого класу реального училища,
професійного жіночого єврейського училища, вихованці
училища виноробства, другого народного училища, учні
недільної школи [13, с. 4].
На початку ХХ ст., внаслідок бурхливого розвитку
культурного життя, музей бессарабського земства
починає користуватися дедалі більшою популярністю.
Про це красномовно свідчать дані тогочасної статистики.
Тільки за десять місяців 1906 р. заклад відвідало 19 086
осіб [15, с. 44]. У 1912 р. музей відвідало 22 726 осіб, в
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тому числі учнів – 9 115. В одному з місцевих офіційних
видань початку ХХ ст. відзначалося, що «в останні
роки кількість відвідувачів, особливо екскурсантів,
досягло таких розмірів, що ознайомлення з колекціями
музею … стало дуже незручним» [17, с. 127]. Особливо
відчувалась тиснява у святкові дні, коли збиралося
багато люду, здебільшого, вихованців різних навчальних
закладів, які приходили численними класними групами
[18, с. ІV].
Ще одним закладом, який поповнив мережу
музеїв в регіоні став відкритий у 1914 р. в Бендерах
«Природно–історичний
та
сільськогосподарський
земський музей». Ініціатором його заснування стала
невелика група місцевої інтелігенції. Цілеспрямований
збір експонатів було розпочато ще за два роки до
офіційного відкриття закладу. Особливо багато
зусиль для того доклали працівники лабораторії з
виноградарства та виноробства, що функціонувала при
Бендерській земській управі. Ними було підготовлено
колекції гербарію американських і європейських сортів
винограду, консервованих грон винограду, як місцевих,
так і іноземних сортів, хвороб і шкідників виноградного
куща, колекції ґрунтів Бендерського повіту, препаратів
з вивчення кореневої системи різноманітних сортів
винограду тощо.
Швидке зростання кількості експонатів Бендерського музею стало можливим, в тому числі, за
рахунок приватних пожертв. Так, Приват–доцентом
Новоросійського
університету,
палеоботаніком
А. М. Криштофовичем до музею була передана
колекція викопних рослин кам’яновугільної епохи.
Особливо багато цінних предметів надійшло від барона
А. Ф. Стюарта – велика колекція з 87 предметів викопних
тварин, серед яких був екземпляр археоптерикса,
колекція з 31 предмету знарядь та предметів побуту
доісторичної людини кам’яного, бронзового та
залізного віків й багато інших предметів [19, с. 535].
До фондів музею також надійшов багатий матеріал з
ботаніки, зоології, технології сільського виробництва,
зібраний керівником земської майстерні навчальних
посібників А. Ф. Грекуловим. Різноманітні експонати
для бендерського музею надійшли від губернського
земського музею: унікальні колекції муляжів плодів,
опудал тварин і птахів.
Скласти уявлення про бендерський музей дозволяє
опис, що містився в місцевій періодиці того часу:
«головний зал має в довжину 22 аршини і в ширину 12
аршин, причому з двох сторін знаходиться 8 вікон. З
метою найкращим чином використовувати стіни, в
кінці залу споруджена шафа в 9 аршинів довжини й 3,5
аршини висоти. У простінках між вікнами зроблено 6
шаф, а для використання кутів зроблені 3 тумби, які
служать одночасно і маленькими шафками. Між цими
шафами для розміщення колекцій, які потребують
кращого освітлення, влаштовано під вікнами пологі
вітрини. Всередині залу знаходяться 4 шафи. Для
сільськогосподарських колекцій побудовано два щити,
з яких один з пологими скляними вітринами з двох
сторін. Простінок між двома печами використаний
для поміщення вельми цікавої колекції грибних хвороб
рослин і плодових дерев .... Наявні при головному залі
дві кімнати відведені: одна для бібліотеки і робочої
кімнати хранителя музею, а інша для виготовлення
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препаратів, ремонту колекцій та інших подібних
робіт» [19, с. 533].
Усі колекції Бендерського музею були систематизовані
у наступні відділи: загального природознавства,
прикладного природознавства, сільського господарства,
досвідної справи, технології і шкільної справи. Зазначені
відділи містили наступні підвідділи: зоології, ботаніки,
мінералогії із геологією, палеонтології, виноградарства
і виноробства, плодівництва, бджільництва, обробки
кукурудзи, шкідливих тварин і комах, грибкових хвороб
рослин, обробки дерева, торфу, кам’яного вугілля,
технології злаків [19, с. 535]. Відкриття музею виявилось
значною подією у культурному житті міста. В перші
роки свого існування, він був відкритий лише у неділю
та у святкові дні.
Певну роль в організації музейної справи відіграли
також наукові та інші неурядові місцеві громадські
товариства. Наприклад, в Кишиневі на початку ХХ ст. при
Бессарабському церковному історико–археологічному
товаристві діяв спеціалізований музей під назвою
«Давньосховище». Його фонд містив стародавні книги,
рукописи, церковний посуд, хрести, монети [20, с. 61].
Велику увагу до вивчення та збереження пам’яток
історичного минулого рідного краю приділяли члени,
заснованої у 1898 р., Бессарабської вченої архівної
комісії. Намагаючись залучити громадськість до важливої
справи формування музейного зібрання, члени наукового
товариства звертались по допомогу: «Бессарабська Вчена
Архівна Комісія просить всіх шанувальників археології
про доставлення їй: портретів колишніх місцевих діячів,
вчених, письменників та ін. осіб, їх листів, автографів
і приналежних їм речей, місцевих друкованих видань,
оголошень, рукописів, стародавніх гравюр, княжих
(молдавських) грамот, документів, давньої зброї і взагалі
предметів старовини: кам’яних, кістяних, глиняних і
гіпсових, мідних і бронзових, залізних і чавунних, золотих і
срібних, а також кістяків і скам’янілостей» [21, с. 667].
На початку ХХ ст. в містах Бессарабії починає
формуватися група музеїв спеціально орієнтованих
на педагогічну діяльність. Так, наприкінці пер-шого
десятиліття ХХ ст. в будівлі земського сільськогосподарського музею вже функціонував пересувний
шкільний музей, заснований бессарабським товариством
випробувачів природи. Він складався з 9 відділів і однієї
колекції для наочного навчання: з анатомії й фізіології,
математики, фізики й хімії, історії й літератури,
географії, зоології, ботаніки, мінералогії та ін. В цей
же час в Сороках працював земський музей наочних
навчальних посібників, а в Ізмаїлі – педагогічний музей,
влаштований комітетом опіки про народну тверезість в
будівлі одного з міських училищ [17, с. 121–122].
На відміну від класичних, профіль «педагогічних»
музеїв був набагато вужчим, оскільки такі заклади були
розраховані, головним чином, для ознайомлення педагогів
з останніми новинками в галузі освіти. За висловленням
директора одного з Петербурзьких педагогічних
музеїв З. Макшеєва: «Слідкувати за теоретичним
та практичним рухом у сфері навчання та виховання,
сконцентровувати ... усе, що заслуговує на увагу у справі
наочного навчання, ... надавати можливість сучасному
педагогу без великої втрати часу і праці ознайомлюватися
з технічними засобами його професії – це і є завдання
педагогічних музеїв» [22, с. 593].
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Отже, з другої половини ХІХ ст. в Бессарабії починає
складатися мережа музейних закладів. Її становлення та
розвиток, формування колекцій, тематичних експозицій,
що поклали початок широкій культурно–просвітницькій
роботі, внесли помітний внесок в розвиток краєзнавства
та просвітництво широких верств місцевого населення.
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Formation of a network of museums in Bessarabia
(the second half of the ХІХ – beginning of ХХ century)
The article deals with issues related to the process of formation and
development of museums in the Bessarabian region in the second half of XIX –
beginning of XX century. Particular attention is focused on creating museums and
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formation of museum exhibits. The author characterizes the activities of the
founders of the museums and their role in the development of those institutions.
Special attention in the study is given to the analysis of the funds. It also focuses on
attendance and the problem of preservation of museum exhibits.
Keywords: museum, exposition, collection, attendance, Bessarabia.
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Позиції Російської Федерації
щодо реформування ООН
Розглядаються основні проекти Російської Федерації щодо реформування
Організації Об’єднаних Націй. Дається пояснення причин проведення
реформ ООН, а також вплив на діяльність органів ООН РФ. Аналізуються
основні етапи, розглядаються оцінки концепцій реформ РФ. У статті
співставляються погляди провідних російських та європейських істориків з
приводу умов входження до складу ООН Російської Федерації на правах країни–
правонаступниці. Також відтворено процес зародження співпраці Російської
Федерації та провідних об’єднань, що працюють під егідою ООН. Зазначається
позиція провідних політичних діячів Російської Федерації стосовно ставлення
Росії до співпраці та реформування ООН. Подається тлумачення основних
положень зовнішньополітичної концепції Росії.
Ключові слова: Організація Об’єднаних Націй, Російська Федерація,
міжнародні відносини, реформи, Рада Безпеки.

У російській політичній науці дискусії щодо
ролі Організації Об’єднаних Націй продовжуються,
починаючи з 1990–х років, початку самостійного членства
Російської Федерації в організації. Аналіз процесів, які
відбуваються в сучасному світі, свідчить про те, що
така організація як ООН є одним із найвпливовіших
світових об’єднань. Важливо зазначити, що в російській
науці відбувається полеміка між прибічниками її
центральної ролі в системі міжнародних інтересів
Російської Федерації XXI століття та тими, хто вважає,
що ООН практично втратила свої сили та вплив серед
міжнародних організацій.
Світова політична система перебуває в постійному
процесі трансформації. Щоб відповідати новим умовам і
ефективно виконувати поставлені завдання, ООН повинна
вносити адекватні зміни в свою структуру. Розмова
про необхідність змін в Організації ведеться давно,
але в останні роки ця тема стала особливо актуальною.
Пояснюється це тим, що, незважаючи на очевидні
позитивні зміни глобального характеру, проблеми, з якими
сьогодні зіштовхується світова спільнота, не тільки не
зменшуються, але неухильно ускладнюються. Відповідно
зростає затребуваність ООН як механізму колективного
пошуку, шляхів подолання викликів XXI століття, так як
за час існування ООН неодноразово демонструвала свою
унікальність і компетентність. З іншого боку, реформа
потрібна тому, що без неї ООН втратить нинішні позиції,
перетвориться на безпорадного статиста. Перш ніж
говорити про те, як виникла ідея реформування системи
ООН, потрібно сказати, що в недосконалому світі не може
бути бездоганно діючої міжнародної системи, як би цього
не хотілося.
Однак, є і цілком об’єктивні причини і процеси, які
призвели до внесення коригувань у функціонування
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системи Організації Об’єднаних Націй. Загалом,
можна говорити, що науково–технічний прогрес веде
до поглиблення поділу праці, у тому числі за рахунок
спеціалізації і кооперування, до розширення торгівлі, до
більш інтенсивного обміну ідеями серед різноманітних
фахівців, зростає обсяг інвестицій. З одного боку, все це
створює сприятливі умови для зростання економічного
потенціалу і добробуту народів, зростає обсяг контактів
між країнами. Однак, у цього процесу, на жаль, є і зворотна
сторона – виникає велике число спірних ситуацій. Це
пов’язано як зі зростанням обсягів контактів, так і з тим,
що національні рішення все частіше мають наслідки для
інших держав, можуть вести до загострення загальних
проблем, що виходять на рівень світової спільноти.
Варто зазначити, що нові проблеми, а точніше їх
усунення є прямим завданням і метою ООН. Зростає
кількість спірних ситуацій, значить має збільшуватися
й якість роботи організації [3, с. 116]. Проте, це справа
не одного дня, адже не дарма світові політики думали і
продовжують думати над тим, як підвищити ефективність
роботи ООН. Організація Об’єднаних Націй, як відомо,
була створена в 1945 році. Головною метою її утворення
було позбавити прийдешні покоління від лих і жахів
війни. Однак, сьогодні стає зрозумілим, що не можна
зводити всі біди тільки до військових дій. Найбільш
актуальні проблеми зараз – це бідність, інфекційні
хвороби, погіршення стану навколишнього середовища,
війни і насильство всередині держав, поширення і
можливість застосування ядерної зброї, біологічної
зброї, тероризм. У свою чергу творці ООН, коли говорили
про створення нової системи безпеки, вживали цей
термін у традиційному військовому значенні: система
безпеки – це система, при якій держави об’єднуються,
заявляють, що агресія проти одного є агресією проти
всіх, і зобов’язуються реагувати колективно. Однак, у
зв’язку з появою і швидким поширенням нових загроз
для людства, організації довелося швидко розширювати
коло своїх функцій.
Необхідно також згадати те, що ООН довго була
ареною протистояння СРСР і США в рамках «холодної
війни». Суперництво між двома наддержавами
позбавило Раду Безпеки змоги відігравати домінуючу
роль у підтримці міжнародного миру й безпеки.
Майже всі збройні конфлікти розглядалися через
призму суперництва Схід–Захід. Як заявив Постійний
представник РФ в ООН Віталій Чуркін, «якщо до
суперництва США і Радянського Союзу в організації
був час пристосуватися, то настільки швидкого
краху СРСР ніхто не очікував [5, с. 52]. Відповідно,
зруйнувалася давно і досить міцно усталена система
відносин, збудованих навколо Москви. Багато країн, які
орієнтувалися на СРСР, втратили навігацію в світовій
політиці, виявилися, по суті, безпорадними. Все це
спричинило за собою плутанину «в рядах ООН» і, як
наслідок, значне зниження ефективності її роботи».
Наступна причина ослаблення ООН – це помітне
збільшення числа держав–членів – з 50 до 193. Цілком
природно постало питання про те, як забезпечити
регулярний доступ держав–членів до участі в роботі
головних органів ООН, насамперед Ради Безпеки.
Кожна з країн, що претендують на місце постійного
або непостійного члена ООН, «тягнула ковдру на себе»,
забуваючи про інтереси світової спільноти в цілому.
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

За словами Директора департаменту міжнародних
відносин Міністерства закордонних справ Росії Олексія
Грановського, Організація Об’єднаних Націй виявилася
розколотою через внутрішні протиріччя, вона страждає
від негативного впливу зовнішніх умов. Тому і виникла
потреба в концептуальних перетвореннях системи ООН.
Потрібно вибудувати систему взаємовідносин країн–
учасників таким чином, щоб вони перестали конкурувати
між собою в рамках організації та вибудовували
політику, націлену на підтримку міжнародного миру й
безпеки, наголосив О. Грановський [7, с. 38].
Реформування системи Організації Об’єднаних Націй
має бути вироблено відповідно до урахуванням інтересів
усіх держав–членів, а не тільки найвпливовіших. Зміни
повинні бути спрямовані на збільшення ефективності
роботи організації, позбавлені однобічності. ООН
потребує раціональної реформи, а точніше – тривалого
процесу оновлення відповідно до характеру й тенденцій
розвитку міжнародних відносин, а не реформи–кампанії.
Тільки за цих умов ООН збереже за собою позицію
провідної міжнародної організації.
Росія – як країна–правонаступниця СРСР, починаючи
з 90–х років ХХ ст., веде активну діяльність в Організації
Об’єднаних Націй. Очевидно, що в сучасних умовах
назріла реформа ООН, від якої залежить саме існування
організації та її майбутня ефективність. Зрозуміло, що
за шістдесят років існування світової співдружності
дуже багато чого в ній, незважаючи на універсальність
основоположних принципів, не відповідає сучасним
вимогам [4, с. 72]. Фактично, реформа повинна охопити
всі сфери діяльності організації. Держави–члени ООН
беруть діяльну участь у цьому процесі, висуваючи свої
проекти та пропозиції. Уявлення про те, як зробити ООН
організацією більш дієздатною, досить різні. Питання
реформування Організації Об’єднаних Націй сьогодні є
дуже актуальним. Активно його почали використовувати
з початку ХХІ століття, коли стало зрозумілим, що
міжнародні відносини набули нового формату, а тому їх
необхідно змінювати. За словами, російського політолога
Ігоря Щербакова, необхідність реформування ООН є
важливою місією усього світового суспільства. В цілому
система ООН на даному етапі себе не виправдовує,
оскільки за сімдесят років ситуація в світі змінилася.
Так, уже не існує блокового протистояння, заснованого
на ідеології. У світі з’явилася значна кількість
«недержавних гравців», терористичних об’єднань, які
являють собою загрозу для всього світу. Таким чином,
світ змінився, але механізми, які були закладені в 1945
році, не зовсім відповідають сучасним реаліям. ООН не
сприяє розвитку світової економіки, не може знищити
світові конфлікти, але в той же час помітно, що країни
не готові кардинально змінити таку систему. Нагальним
завданням є міднення ролі ООН в конфліктних зонах.
Так, потрібно посилити миротворчі акції, спростити
систему направлення миротворчого контингенту та
переглянути те, яким чином має оформлятися мандат на
виконання миротворчих операцій.
Для Росії співпраця з ООН має велике значення.
Статус постійного члена Ради Безпеки дозволяє
Російській Федерації істотно впливати на прийняття
найважливіших політичних рішень, що підсилює її
вагу на світовій арені. Саме тому проблема адаптації
організації до нових викликів часу вимагає особливої
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уваги. Реформа ООН направлена на прийняття
комплексу заходів, спрямованих на вдосконалення всієї
системи організації. Головна мета реформи – адаптація
ООН до нових викликів так, щоб вона продовжувала
успішно виконувати свою основну статутну функцію –
підтримувати мир і безпеку. Важливим є те, що реформа
буде не одноразовим актом, а тривалим процесом.
Основною позицією найбільших членів ООН,
зокрема, Німеччини, США, Великої Британії є те,
що організація буде змінюватися з часом: органи, які
стали неефективними, будуть ліквідовані, замість них
з’являться нові, досконаліші. В даний час мова йде про
капітальне реформування ООН, оскільки трансформації
в більшій чи меншій мірі торкнуться всіх її головних
органів. Загальна реформа стосуватиметься всіх
областей діяльності організації: миротворчої, соціальної,
гуманітарної, економічної, а також будуть переглянуті та
скасовані комітети і підрозділи, що дублюють функції
інших органів. Планується скорочення та реорганізація
адміністративного апарату для зменшення витрат на
його утримання та підвищення ефективності. Структура
управління повинна бути раціональною, у цьому випадку
можна буде звільнити частину ресурсів, насамперед
фінансових, і спрямувати їх на діяльність для розвитку
малорозвинених держав. Іншими словами, ООН в ідеалі
повинна бути орієнтованою на конкретні результати, як
з точки зору кадрового складу, так і виділення ресурсів.
Найбільші
зусилля
будуть
спрямовані
на
вдосконалення органів, координуючих органів ООН:
Ради Безпеки, Генеральної Асамблеї, Секретаріату,
Економічної і Соціальної Ради. Безумовно, Російська
Федерація зацікавлена в реформі. Після розпаду
Радянського Союзу її становище на світовій арені помітно
послабшало, хоча вона і продовжує відігравати важливу
роль у світовій політиці. Однак, як зазначив у своєму
виступі в 2007 році перед Генеральною Асамблеєю
представник Сінгапуру, пан Каусікан: «Геополітична
реальність полягає в тому, що кілька нинішніх постійних
членів зберігають цей статус не тому, що вони є великими
державами або світовими державами в традиційному
розумінні цих слів. Якщо йти від зворотного, то можна
сказати, що вони мають статус великих або світових
держав у першу чергу тому, що вони вже є постійними
членами». Пан Каусікан натякав, насамперед, на Росію,
внутрішні проблеми якої не дозволяли їй знову стати
лідером у світовій політиці [2, с. 101].
Фактично, у даному висловлюванні є частка правди,
адже статус постійного члена Ради Безпеки має значну
вагу на світовій арені, оскільки тільки постійні члени
РБ приймають остаточне рішення в найважливіших
питаннях міжнародної безпеки, від них залежить
стабільність у міжнародних відносинах. Однак Росія є
великою ядерною державою, що, у кінцевому підсумку,
і обумовлює її значимість. Саме постійні члени, і в
першу чергу Російська Федерація, зацікавлені в гнучкій
ефективної реформування ООН. Росія, за словами
російського історика та політолога Дмитра Орлова,
намагається всіма можливими їй способами переконати
світову спільноту у своїй направленості на швидке
та якісне реформування ООН, однак, це лише спроба
показати свою мирну позицію й ніяк не конкретний шлях
щодо реорганізації ООН. Усі члени ООН мають власні
вихідні уявлення про реформи. Відносно реформи ООН
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Росія дотримується вельми обережної і зваженої позиції.
Вихідний пункт – передбачає, що при проведенні
реформи повинна бути дотримана рівність та існуюча
пріоритетність великих держав [12, с. 126].
Російська Федерація була однією з перших держав,
що ініціювали та брали активну участь у реформуванні
Статуту й основних напрямків діяльності організації.
Загалом виділяють кілька підходів до реформування
ООН:
– Консервативно–охоронний, який не передбачає
внесення будь–яких процедурно–організаційних змін,
а пропонує йти шляхом наростання результатів від вже
існуючих механізмів ООН, за рахунок раціоналізації їх
діяльності;
– Помірно–реформаторський, який пропонує покращення існуючих структур, але виходить із можливості
внесення певних корективів у загальну картину
розвитку ООН. Перш за все, мається на увазі скорочення
застарілих структур, які не є дієвими, або ж на їх базі
створення нових більш ефективних;
– Радикально–реформаторський, який за основу
ставить кардинальну перебудову міжнародних відносин
ООН й інших механізмів міжнародної співпраці та
взаємодії [6, с. 117].
Однак, говорити, що хоча б один із вищезазначених
підходів дотримується, неможливо. Вони, як правило,
є прикриттям для істинних позицій Росії. Попри гучні
заклики Російської Федерації, щодо реформування
ООН, насправді вони їй не дуже вигідні. Так, за словами
експерта з міжнародної політики РФ, Костянтина
Гончарова, Росії реформування ООН не піде на користь,
через ряд причин. По–перше, якщо російські урядовці й
погодяться на тотальні зміни, то лише у тому випадку,
якщо буде збережено їх ключові позиції, чого, в принципі
не буде, оскільки основні світові гравці бачать у Росії чи
не одного з найбільших конкурентів та ворогів, а тому
підтримки їх односторонньої позиції не нададуть. По–
друге, Російська Федерація взагалі не бачить сенсу в
реформуванні ООН. Дипломати часто ставлять питання:
«Навіщо змінювати те, що все одно не виправдає себе у
майбутньому?» [11, с. 39]. Тобто, наголошують на тому,
що державу влаштовує теперішня позиція в ООН, а
будь–які зміни їй можуть піти не на користь і зменшити
не лише авторитет, а й послабити важелі впливу. Хоча,
безумовно, на публіці позиція Російської Федерації є
незмінною: «реформування має стати ключовим гаслом
для всіх країн–членів ООН задля розширення її складу
та підвищення ефективності у підтримці світового
миру» [9, с. 12].
У свою чергу директор Інституту стратегічного
оцінювання Олександр Коновалов заявляє, що реформування ООН є суттєвою проблемою для Російської
Федерації. Так, він наголошує, що нинішня інституційна
структура ООН себе вичерпала, оскільки була
сформована після Другої світової війни. З того моменту
світ дуже змінився, адже виросли гігантські економіки
у багатьох країнах. Якщо раніше ці держави лише
орієнтувалися на СРСР, а потім на Росію, то тепер стали
її конкурентами. Зрозуміло, що така ситуація викликає
неабияке занепокоєння у представників РФ.
Що стосується офіційної заяви Росії, то вона займає
помірковану позицію. Наголошується на необхідності
досягнення згоди між країнами–учасницями ООН
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щодо реформування організації. Лише, після того,
як буде схвалене таке рішення, Росія прийме будь–
який проект реформування ООН. Однак, на даному
етапі узгодженого бачення – немає, а тому варто
продовжити переговори для збереження ефективності
та легітимності ООН, заявив Міністр закордонних
справ РФ Сергій Лавров. У свою чергу Президент Росії
Володимир Путін також вважає, що дебати стосовно
реформування ООН не повинні призвести до її розпаду
чи спровокувати конфлікти. Він завив, що «Росія
погодиться з будь–яким розумним варіантом, який
здобуде підтримку максимально широкого кола держав.
Головне для нас, щоб дебати не призвели до розколу
ООН й не зробили її дискусійним клубом, або гуртком
за інтересами. Ніякого іншого універсального органу
як ООН у світі більше не існує. У той же час, ООН має
відповідати сучасним вимогам, враховувати у своїй
діяльності реалії сьогодення» [16, с. 61].
Саме тому, Президент Росії наголосив, що вони
виступають за реформу організації. Окрім того, РФ
намагається мінімізувати влив будь–яких перетворень
на свій статус. З одного боку, Росія не може і не повинна
виступати як головний протиборець на шляху до реформ.
З іншого боку, беручи до уваги нинішні економічні та
політичні ресурси Москви, не можливо не визнати, що
привілейований статус Російської Федерації в рамках
ООН автоматично робить її думку щодо реформування
однією із ключових.
Загалом питання реформування ООН набуло
найбільшого розголосу на початку 90–х років
ХХ ст., хоча сама ідея зміни структури та діяльності
деяких органів була спланована ще в 70–х роках XX
століття. Так, еволюція розвитку та реформування
ООН розпочинається з 1997 року, коли на засіданні
Генеральної Асамблеї Кофі Аннан виступив із програмою
«Оновлення Організації Об’єднаних Націй: програма
реформ». У першій частині доповіді він зазначив, що
ООН потребує тематичних змін та доповнень, які б
сприяли збільшенню ефективності органу та залученню
нових методів до розробки проектів організації. Однак
до розгляду цієї програми приступили лише в 2000
році, коли була прийнята «Декларація тисячоліття» [13,
с. 2]. У цій декларації країни відзначили, які цінності
мають бути пріоритетними в XXI столітті. Так, усі
плани розвитку було поділено на чотири групи: мир та
безпека, розвиток, економічні, соціальні та гуманітарні
відносини, а також питання прав людини у світі. Майже,
всі учасники ООН підписали цю угоду, вбачаючи, що
вона надасть нові можливості організації.
У той же час офіційна позиція Росії полягає в тому, щоб
підтримати реформу комісії, оскільки йти на жорсткий
публічний конфлікт з США і відкриту солідаризацію з
найменш демократичними режимами вона не готова.
Так, прийняття рішення про створення консультативної
ради є рамковим: члени ООН так і не змогли домовитися
про конкретний склад і повноваження цього органу.
Таким чином, у Росії залишаються певні можливості
для непублічних маневрів за підтримки країн «третього
світу», у тому числі і звинувачених американцями
в порушеннях демократії. Потрібно зазначити, що
існує багато сценаріїв та планів реформування ООН,
які в різні роки висувалися державами–учасницями.
Вони стосувалися реформ Ради Безпеки, Генеральної
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Асамблеї, ВООЗ, МОТ, МВФ, МАГАТЕ, Генерального
суду ООН [15, с. 48].
Проте не завжди реформування мало успіх через те,
що представники держав не могли досягти консенсусу
щодо їх ефективності. Російська Федерація на правах
постійного члена не лише виступила організатором
реформ та ідей щодо їх виконання, а займала позиції
контролера над тими планами, які подавалися до ООН.
Загалом, Росія займала пасивну позицію, зберігаючи
своє панівне становище в ООН. Зважаючи на цю
обставину, реформування Організації Об’єднаних Націй
розтягнулося на тривалий час. Як не згадати слова
Муамара Каддафі, про те, що не потрібно витрачати
кошти на безкінечні дискусії, якщо їх рішення не досягає
тієї цілі, заради якої вони проводилися.
Позиція Російської Федерації, у більшості випадків,
спрямована на помірні зміни, постійно акцентується
теза, що будь–яка реформа не повинна кардинально
модифікувати основи Організації Об’єднаних Націй.
Новою віхою в історії ООН стало, перше за увесь час
існування організації, скликання Ради Безпеки. Саме
засідання відбулося 31 січня 1992 року, на ньому були
присутніми всі очільники країн–учасниць та відомств.
Саміт виразив необхідність пошуку відповідей на нові
виклики через механізми ООН у відповідності з цілями
та принципами її Статуту. Засідання Ради Безпеки
ООН підтвердило визнаний у світі статус Російської
Федерації як держави–правонаступниці СРСР в ООН.
Саме з цього часу Росія почала енергійно опікуватися
питаннями культури та соціального забезпечення за
рахунок програм Організації Об’єднаних Націй. Також
було закріплене право на включення її до всіх світових
організацій [1, с. 157].
Фактично, після скликання Саміту почалося
активне розширення напрямків діяльності Організації
Об’єднаних Націй. На думку російських політологів,
процес удосконалення Організації Об’єднаних Націй
повинен проходити повільно, а для цього потрібно
виробити концептуальні основи й практичні дії по
збереженню й зміцненню її ролі. Проте, навіть у таких
заявах Російська Федерація притримується позицій, які
б були на її користь.
Важливим питанням у реформуванні Організації
Об’єднаних Націй залишається фінансування організації.
Росія, яка явно не є лідером у цьому напрямку, виступає за
його збільшення, при цьому знову ж таки не пропонуючи
чітких проектів. Реформування має здійснюватися в усіх
галузях діяльності ООН, а не лише в ключових органах,
заявив колишній міністр закордонних справ РФ Євген
Примаков. Зауважимо, що західні політологи критично
ставляться до російської позиції з цього питання.
Так, канадський вчений Карл Скубишевський
зазначив, що Росія попри всі спроби бути лідируючою
країною в фінансуванні організації, має такі ж
заборгованості, як й інші менш впливові країни, але
цей факт досить часто замовчують через її впливовість.
Загалом реформування ООН відбувалося не лише через
таку значну потребу в цьому світового суспільства,
а й тому, що поява нових членів сприяла розвитку
нових органів та структур в організації. Основний
орган ООН – Генеральна асамблея, проводячи
інституціональну реформу, висловила впевненість,
що попри всі реформування Асамблея залишиться
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головним дорадчим органом ООН. Дана роль могла
би бути й надалі зміцнена через започаткування або
посилення парламентського елементу Асамблеї ООН,
яка складається або з представників міжнародних
регіональних парламентських асамблей, або напряму
обраних представників [14, с. 676].
Російська Федерація намагається сприяти зростанню
ролі ООН та підвищенню її ефективності, проте
російські урядовці не готові до цих змін, поки не буде
одностайності серед членів Організації Об’єднаних
Націй. На цьому наголосила представник Міністерства
закордонних справ Росії Марія Захарова, яка заявила,
що Росія не буде зважати на забаганки кожної держави
стосовно реформи ООН, оскільки таким чином, не
лише не підвищиться ефективність цієї організацій, а
й навпаки втратиться авторитет. Таким чином, Росія
вкотре виступила за реформування ООН, але традиційно
без чітких проектів, при цьому критикуючи інші плани,
через їх недосконалість.
Загалом, масштаб діяльності ООН визначив
необхідність співпраці Росії з цією організацією. Саме
прогрес в науці та в суспільстві призвів до потреби у
взаємодії ООН та РФ, щоб певним чином стимулювати
міжнародну дипломатію. Так, професор Канадського
університету Карл Скубишевський вважає, що ідея
реформування ООН була закладена саме тими подіями,
що почали розвиватися після закінчення «холодної
війни», а участь Росії у цьому процесі була беззаперечно
спланованою історичною подією. Фактично, вона як
правонаступниця СРСР мала право на внесення певних
політичних коректив у світове суспільство.
Головним питанням ХХІ століття залишається
зміцнення ролі Організації Об’єднаних Націй у світовій
політиці. Російська позиція щодо цього, за словами
Міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, буде
залишатися незмінною. По–перше, краще якісно, ніж
швидко, а по–друге, реформування має здійснюватися
за спільною домовленістю найбільших країн–членів
ООН. Фактично, реформа ООН – це не спроба подолати
кризу, як часто заявляють політологи, а природній шлях
розвитку, еволюції організації [8, с. 282].
Загалом, Російська Федерація бере активну участь у
проведенні реформ, що стосуються різних органів ООН,
таких як ВООЗ, МАГАТЕ, МОП, ЮНЕСКО. Окрім
того, що представники РФ ініціювали зміни структури
даних органів, вони також входили до складу комісій,
які розглядали та утверджували подані ідеї. Найдієвішу
участь Росія виявила щодо реформування Ради Безпеки,
до складу якої РФ входила на правах постійного
членства. Російська Федерація протягом тривалого
терміну реформування ООН намагалася долучатися
до змін в усіх органах організації, проте не завжди
позиція країни приймалася через певний радикалізм та
односторонність.
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The Russian Federation positions on the reform
of the United Nations
The article considers the major projects of the Russian Federation on the
reform of the United Nations. It provides the explanation of the reasons for the
implementation of the UN reforms and the impact of the Russian Federation on
the activities of the United Nations bodies. Besides, it analyses the main stages,
considers evaluations of concepts of Russia reforms. The article compares the views
of the leading Russian and European historians on the conditions for joining the
United Nations of the Russian Federation as a successor country. Also, it considers
the process of the emergence of cooperation between the Russian Federation
and the leading unions operating under the auspices of the United Nations. The
article indicates the position of the leading politicians of the Russian Federation
concerning the attitude of Russia towards cooperation and reform of the United
Nations. In addition, an interpretation of the main provisions of the foreign policy
concept of Russia has also been presented in the article.
Keywords: The United Nations, Russian Federation, international relations,
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Майбутнє без оптимізму: міжнародні протиріччя
на теренах Центральної та Південно–Східної
Європи на сторінках російських часописів
(1910–1911 рр.)
Розглянуто висвітлення російськими часописами міжнародних відносин
у Центральній та Південно–Східній Європі у 1910–1911 рр. Поряд з пресою,
аналітика авторів статей цих «товстих» журналів формувала погляди
російського суспільства на ті чи інші закордонні події, міжнародні відносини
і зовнішню політику окремих держав. Визначені основні напрями політики
країн Балканського півострова та Центральної Європи у 1910–1911 рр.
Проаналізовано відображення російськими часописами взаємовідносин
великих держав з балканськими країнами. Аналізується тематика і зміст
статей, ставлення провідних публіцистів часописів до міжнародних подій та
конфліктів. Головна увага приділяється відображенню на сторінках журналів
наростаючого політичного напруження у регіоні. Всі без винятку аналітики
часописів відмічали збільшення кількості протиріч у зовнішній політиці країн.
Ключові слова: міжнародні відносини, зовнішня політика, російські
часописи, Південно–Східна Європа, Центральна Європа, Балканський
півострів.

На початку XX ст. аналітичні статті, які розміщувалися
в періодичних виданнях, формували громадську
думку Росії. Одними з таких видань були часописи,
«товсті» журнали: об’ємні щомісячники, що включали
в себе політичні, наукові та літературні матеріали.
Безумовно, ними не вичерпувалися погляди тогочасного
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суспільства, але вони історично займали важливе місце.
Основними часописами, що висвітлювали міжнародні
події, були «Вестник Европы», «Русская мысль» та
«Русское богатство». Журнал «Разведчик», доповнюючи
вищезазначені видання, містив дані щодо військово–
технічного розвитку країн Балканського півострова.
У першому випуску «Вестника Европы» за 1910 р.
приводилися дані щодо можливої німецької загрози Росії
у випадку відмови останньою визнати анексію Боснії
та Герцеговини. Загроза представляла собою надання
Австро–Угорщині гарантованої свободи дій відносно
Сербії [1, с. 399].
Один з перших випусків «Разведчика» за 1910 р.
надавав дані щодо відправлення у відрядження до Австро–
Угорщини 40 турецьких офіцерів для удосконалення
знань з військової справи [2, с. 29]. Аналогічним чином, за
даними цього ж журналу, поступила Сербія, направивши
деяку кількість свої офіцерів на стажування до Франції
та Росії [3, с. 138]. Свідоцтвом німецького орієнтування
Туреччини було прибуття до турецької армії німецького
генерала [4, с. 156].
Березневий випуск «Вестника Европы» за 1910 р.
аналізував результати візиту австро–угорського міністра
іноземних справ А. Еренталя до Берліну. Був відмічений
секретний характер переговорів з німецьким канцлером
та його дипломатами. Аналітиком журналу приводилися
дані офіціозного друку, який повідомляв про те, що обидві
союзні держави найбільш стурбовані збереженням
статусу кво на Близькому Сході і що результатом цих
турбот було придбання двох турецько–слов’янських
провінцій. «Принцип збереження встановленого
порядку речей на Балканах означає пасивну нерухомість
і миролюбність всіх держав, крім Австро–Угорщини.
Передбачаються і подальші успіхи Австро–Угорщини,
при чому неодмінною умовою вважається мовчазний
спокій і терпіння так званих балканських держав… Були
часи, коли для цього була потрібна згода і дипломатичне
сприяння Росії, але з часу анексії граф Еренталь вдає,
що участі російської дипломатії він зовсім не потребує;
йому достатньо мати впевненість у незмінній та твердій
підтримці Берліну» [5, с. 392].
Другий випуск «Русского богатства» за 1910 р.
відмічав загальну нестабільність на міжнародній арені
Балканського півострова. Серед головних показових
речей С. М. Южаковим були виділені наступні події:
агресивна настроєність турок проти греків, створення
Балканської федерації і неможливість входження
до політичного утворення Греції та Румунії. Греції
заважала внутрішня смута, а Румунії – правляча
династія Гогенцоллернів, яка тяготіла до своїх німецьких
родичів. Свої міркування щодо можливості утворення
Балканської федерації аналітик закінчив словами: «...
якою прекрасною передмовою до Сполучених Штатів
Європи були б ці Сполучені Штати Балканського
півострова» [6, с. 120–121].
На початку 1910 р. активізувалася Австро–
Угорщина, перервавши своє мовчання по відношенню
до зовнішньої політики Болгарії. Зокрема, угорським
міністр–президентом Тиса була зроблена гучна заява,
що Болгарія не існувала б без підтримки Австро–
Угорщини [7, с. 188]. «Вестник Европы» також звернув
свою увагу на цю заяву, оцінивши сучасну позицію
Болгарії як «замасковану союзницю Австро–Угорщини,
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при наявності існуючого антагонізму між болгарами
з одного боку і сербами разом з греками з іншого» [5,
с. 393]. Разом з цим, автором статті відзначався факт
односторонньої політики Болгарії та Австро–Угорщини.
Як підкреслював аналітик в «Вестнике Европы» за
1910 р., сучасна Болгарія зацікавлена у встановленні
мирних відносин з Османською імперією. У той же час в
Македонії Болгарське Царство нічого зробити не може,
а до завойовницьких планів Сербії та Греції ставиться
вороже. Принцип болгарської політики збігається
з австрійським статус кво [5, с. 395]. У свою чергу,
Австро–Угорщина, користуючись своїм становищем і
могутністю, придушувала будь–яку ідею балканської
федерації. Висвітлення цієї політики знайшло своє
відображення на сторінках квітневого випуску
«Вестника Европы» [8, с. 400].
Як було згадано на сторінках «Русской мысли», для
зміцнення відносин з Росією і Туреччиною Фердинандом
I були здійснені поїздки в Санкт–Петербург і
Константинополь. Л. І. Гальберштадт, аналізуючи дії
болгарського монарха, дав позитивну оцінку підсумкам
цих іноземних візитів [9, с. 195].
Збільшення частки військових витрат у прийнятому
бюджеті Болгарії на 1910 р. за даними «Разведчика»,
досягло чверті всього бюджету держави [4, с. 156].
Збільшилися витрати на військові потреби, а також
підвищення крайнього віку офіцерів, що було викликано
почастішанням виходів старших офіцерів на пенсію,
знайшло своє відображення вже в наступному випуску
цього журналу [10, с. 171].
У одному з весняних випусків часопису «Русская
мысль» говорилося про наростання хвилювання
албанців, що знаходилися під контролем Османської
імперії і наголошувалося на тому, що албанці Італії
та Греції не залишать без допомоги своїх іллірійських
братів. Також була виділена сучасна албанська освітня
і культурна проблема щодо введення нової абетки
та самостійної церкви: «албанці хочуть зберегти
самоврядування, прибрати турецьку поліцію, зберегти
латинський алфавіт і організувати самостійну церкву
(магометанську)» [11, с. 114–115]. Згадка про новий виток
албанських подій, розширення географічних кордонів
повстання знайшла своє відображення у травневому
випуску журналу «Русская мысль» за 1910 р. [12, с. 216].
У червневому випуску «Вестника Европы» за 1910 р.
була приділена увага спробам Кандії приєднатися до
Греції. Л. З. Слонімський зауважив, що минулі критські
народні збори відкрито порушили законні права
мусульманської частини населення, не допускаючи
її виборних представників до участі в обговоренні та
вирішенні загальних справ законодавства і управління
[13, с. 396]. Вже у наступному випуску цього ж часопису
знайшло своє відображення загальне положення справ
Критської держави: «Критський статус кво являє собою
щось вкрай складне і заплутане. За останні чотири роки
сама дипломатія поступово допускала і влаштовувала
попередні спроби возз’єднання Криту з Грецією, офіційно
ставила грецького короля в положення верховного
правителя острова і привчала критян до усунення і
забуття останніх залишків політичної залежності від
Туреччини. Це перехід від турецького панування до
грецького і є той фактичний статус, про збереження
якого повинні піклуватися великі держави в інтересах
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подальшого культурного розвитку і процвітання Криту»
[14, с. 402–403].
На сторінках цього ж випуску була дана оцінка
наслідків анексії Боснії і Герцеговини Австро–
Угорщиною і нове положення цих земель вже у якості
не кондомініуму, а підконтрольній тільки Габсбурзькій
монархії повноправної адміністративно–територіальної
одиниці. «Австро–Угорщина формально вступила у
володіння новими австрійськими провінціями. Сейму
Боснії і Герцеговини належить провести складну
попередню роботу для пристосування нових політичних
умов до потреб місцевого життя» [14, с. 404–405].
Часописом «Вестник Европы» під кінець 1910 р.
відзначалося неоднозначне положення балканських
країн: «На Балканському півострові помічаються якісь
таємничі приготування до нових політичних комбінацій.
Німеччина і Австро–Угорщина наполегливо прагнуть
втягнути Туреччину в сферу свого переважаючого
впливу, спокушаючи турецьких державних людей
перспективою звільнення від європейської опіки і
можливістю більш успішної протидії Росії. У вигляді
противаги проектам балканського союзу, авторство
яких приписується Болгарії, влаштовується зближення
Румунії з Туреччиною, наполегливо повідомляються
чутки про укладену, нібито, між обома країнами
військову конвенцію» [15, с. 409].
Дванадцятий
випуск
«Вестника
Европы»
за 1910 р. приділив увагу зустрічі німецького і
російського монархів у Потсдамі, оцінивши це як
спробу політичного зближення Німеччини і Росії. При
цьому підкреслювалася непохитність союзу Росії з
Великобританією та Францією: «Міцна угода з Англією і
Францією дає можливість цілком спокійно залишати без
уваги чутки, що виникають періодично про ослаблення
франко–російського союзу і про заміну його іншою
політичною комбінацією» [16, с. 401–402].
На сторінках першого випуску за 1911 р. цього ж
часопису Л. З. Слонімським було приведене твердження
рейхсканцлера Німецької імперії Т. Бетмана–Гольвега
відносно положення сучасних російсько–німецьких
відносин: «Німеччина і Росія однаково зацікавлені в
підтримці status quo на Балканах і взагалі на Близькому
Сході» [17, с. 388]. При цьому автором аналітичної
статті наводилися міркування щодо неоднозначності
союзів, укладених між державами: «...зовнішня політика
Німеччини направляється часто за колишніми шляхами,
не викликаючи і не виправдовуючи благодушної довіри
закордонних друзів» [18, с. 389]. Загальна ж оцінка
укладеній Потсдамській угоді «Вестником Европы» була
дана досить неоднозначна: «Якесь невизначене почуття
тривоги опанувало умами, внаслідок зближення Росії з
Німеччиною, і ця тривога відбилася і в заявах керівних
політичних діячів в Європі» [18, с. 414].
Нарис військово–політичної організації Греції
містився в одному з випусків «Разведчика» за 1911 р.
Приводилося твердження: «Армія є відображенням
свого народу» і у зв’язку з цим характеризувався
стан грецьких офіцерів як достатньо неоднорідний у
плані політичних поглядів. Неоднорідність у поглядах
породжувала бродіння у грецькій армії [19, с. 40].
Квітневий випуск «Русской мысли» за 1911 р.
давав достатньо широку оцінку сучасній зовнішній
політиці Туреччини загалом: «Німеччина єдиний друг
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Туреччини. Про наш вплив або зовсім не говорять,
тому що він не дуже–то помітно і вдало проявляється,
або, пишуть, що «Росія не має і ніколи не матиме
впливу в Константинополі». Чи не позбавлений для
російського читача інтересу, а про наочність і говорити
нема чого, такий, наприклад, факт, що між концесіями,
які безневинно для Туреччини задовольняють західні
держави, наполегливо висувають стратегічні лінії на
північ від Багдадської дороги. Політика Туреччини –
політика самозбереження. Угода Росії з Німеччиною
поставила турецьку політику на роздоріжжі, і дорога,
яку вона вибрала, визначилася з лінії найменшою
небезпеки. Один французький публіцист назвав східне
питання пробним каменем міцності європейських угод.
Не менш вірно, що політика Туреччини показує, де
пролягає рівнодіюча існуючих в Європі сил» [20, с. 10].
В одному з вересневих випусків журналу «Разведчик»
за 1910 р. містилися дані щодо німецького воєнного
бюджету, особливо щодо збільшення кількості автомобілів
у армійських частинах, повітроплавальних частин і
збільшення числа саперних батальйонів [21, с. 576].
За даними часопису «Разведчик» у квітні 1911 р.
німецький рейхстаг затвердив склад німецької армії
на 1911–1916 рр. Серед головних змін передбачалося
значне збільшення важкої артилерії [22, с. 245]. Слабкість
австро–угорської армії, на думку «Разведчика», полягала
в її різноплемінності, а тому й у різномовності [23, с. 275–
276]. У зв’язку з загостренням положення на Балканському
півострові, Греція запросила до себе французьку військову
місію та англійську морську місію для реорганізації своєї
армії та флоту. Королівством Греція були закуплені нові
французькі гармати [24, с. 394].
Туреччина також була зацікавлена у допомозі
військових інструкторів. Один з останніх випусків
«Разведчика» за 1911 р. дуже добре відзивався про
реорганізовану німцями турецьку армію, підкреслюючи,
що сухопутні війська Туреччини можуть змінити хід
бойових дій лише за умови відновлення рівноваги на
морі [25, с. 706].
Л. І. Гальберштадт, освітлюючи події на Балканах
у середині 1911 р., албанському повстанню приділив
менше значення через наростаючі хвилювання у
Македонії, але зазначив, що східне питання знову
приймає колишній вигляд [26, с. 14–15].
Яскравим підтвердженням розхитування усталеного
порядку речей на Балканському півострові стало
зосередження турецьких військ на кордоні з Чорногорією.
Негайна реакція Росії, за даними «Вестника Европы»,
представляла собою передачу через російського посла
повідомлення, адресованого Туреччині, з вимогою:
«...в ім’я підтримки спокою і миру, заявити негайно і
в рішучій формі про свої, зовсім миролюбиві, почуття
щодо Чорногорії та тим сприяти обмеженню кордонів
воєнного стану» [27, с. 395–396]. У аналітичній статті
відмічалося, що Чорногорія також прийняла міри щодо
посилення захисту своїх кордонів і Росія не вважала ці
дії актом агресії [27, с. 396]. Однак, російські заяви та
вимоги не були підтримані жодною з великих держав,
спроба впливу на Порту була зроблена без узгодження з
Англією і Францією і Росія опинилася на самоті [27, с.
398]. Оглядачем зазначалося, що «...ні російський уряд,
ні російське суспільство не надають серйозного значення
загрозливим дипломатичним нотам» [27, с. 399].
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Л. З. Слонімський у традиційній статті, присвяченій
закордонним подіям, освітлюючи події Балканського
півострова, засуджував дії Туреччини справедливим
висновком: «Замість того, щоб постаратися з’ясувати
причини обурення албанців і задовольнити їхні
справедливі скарги, турки вирішили перш за все
роздавити їх військовою силою, а потім звалити
відповідальність на сусідню Чорногорію, що постачає,
нібито, повсталим зброю і харчі» [28, с. 380]. Автор
аналітичної статті підкреслив, що албанці не здаються,
і поки не буде втручання великих європейських держав,
сподіватися на дійсний мир важко [28, с. 382].
Соціальне положення в Албанії описувалося у
серпневому випуску «Русского богатства» за 1911 р.
Аналітик звертав свою увагу на те, що албанці вимагають
широкої автономії та відновлення багатьох прав, з яких
було виділено право носити зброю через схильність
турок до насилля [29, с. 79–80].
В цьому ж випуску М. С. Русановим були приведені
дані щодо неоднозначних дій Німеччини. Німеччина
в Марокко, діючи за уявним проханням стурбованих
німецьких торговців про посилення безпеки, відправила
в порт Агадір канонерський човен «Пантера» і
повідомила про те інші держави. Франція відреагувала
на це, заявивши про можливі переговори, що стосуються
цих дій Берліна [29, с. 67–68].
Восьмий випуск «Вестника Европы» за 1911 р.
зосередив увагу на зростаючій небезпеці воєнного
конфлікту між Німеччиною і Францією через Марокко.
«...всі інші питання відступили на задній план перед
перспективою франко–німецького конфлікту» [30, с. 381].
У статті, присвяченій закордонним подіям, відмічалося
патріотичне піднесення німецької суспільної думки у
зв’язку з новиною щодо Марокко [30, с. 386]. Німеччина
представлялася головною винуватицею: «Цілком
ймовірно, берлінським дипломатам потрібен тільки
пристойний вихід зі скрути, створеної необдуманою
посилкою військового судна в Агадір. …невже досить
послати куди–небудь нікчемне військове судно, щоб
придбати право не зважати на існуючі договори і заявляти
домагання на здобич, на правах переможця?» [30, с.
390]. У тому ж випуску приводилося судження щодо
наростаючого конфлікту між Італією та Туреччиною:
«Туреччина бажає заспокоєння і короткозора спрага
відплати поступилася місцем міркувань розумної
державної ощадливості і далекоглядності» [30, с. 391].
Вересневий випуск «Вестника Европы» у світлі
недавніх марокканських подій особливо виділив велике
значення підписання Потсдамської угоди для Німеччини
– таким чином впевненість французів в міцності
російського союзу була послаблена саме тоді, коли вони
потребували усвідомлення незмінної його сили [31, с.
378]. Франко–німецькі перемовини прийняли більш
спокійний напрям тоді, коли Франція та її суспільна
думка перестали проявляти страх перед можливістю
початку війни [31, с. 380]. «Без сумніву, ніхто в Європі
не бажає цього конфлікту, який за розмірами і жахами
перевершив би всі сутички останніх століть» [31, с. 381].
Л. І. Гальберштадт також зауважував загальну небезпеку
у діях Німеччини [32, с. 23].
Підвищення рівня напруги між Туреччиною та
Італією відмічалося у десятому випуску «Вестника
Европы» за 1911 р. Італія пропонувала Туреччині
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добровільно полегшити італійцям їх задачу: «Окупація
– це єдине рішення, на якому Італія може зупинитися,
і королівський уряд сподівається, що імператорський
турецький уряд буде готовий віддати відповідні накази,
щоб Італія не зустріла з боку оттоманських представників
ніякої протидії» [33, с. 376]. Порівнюючи можливості
загострення франко–німецького протистояння та
італійсько–турецького конфлікту аналітик констатував:
«В Європі запахло порохом, хоча і не через Марокко, а
через Тріполі» [33, с. 382].
Жовтневий випуск «Русской мысли», висвітлюючи
напругу у відносинах Італії та Туреччини, відкрито
критикував дії Королівства Італії: «Пред’явлений Італією
Туреччині ультиматум, зводячи міжнародні відносини
до спрощеної формули права сильного, вразив Європу
неприкритою відмовою від усіх умовних пристойностей,
якими зазвичай прикривається імперіалізм» [34, с. 19].
Автор статті не обійшов увагою й можливу вигоду від
ослаблення Туреччини для Росії: «Що стосується нас, то
років п’ять ще тому, звичайно, позиція Росії визначила б
в значній мірі все положення; у всякому разі, вона була
б в центрі уваги. А тепер нам кидають напіввтіху: Росія
ж буде задоволена ослабленням свого «вічного ворога».
Це позбавлена вже внутрішнього сенсу ремінісценція, бо
зараз, при наших обставинах, охорона недоторканності
Туреччини має бути принципом нашої політики» [34, с. 21].
М. С. Русанов назвав дії Італії «колоніальною
авантюрою», але відмітив загальну перевагу італійців.
Автор відмічав занепокоєність Австро–Угорщини
через зазіхання Італії на Балканський півострів і
водночас зачіпання інтересів Німеччини: «Німеччина
обурюється при одній думці, що Італія, цей, здавалося
б, її вірний партнер, проте неминуче повинна посварити
її з Туреччиною, дружити з якої спонукає німців
економічний інтерес на Близькому Сході» [35, с. 112].
На думку оглядача закордонних подій передостаннього випуску «Вестника Европы» за 1911 р., причина
міжнародних труднощів, викликаних італійської
окупацією Тріполі в тому, що в Туреччині існує
парламент і турецькі міністри зобов’язані рахуватися
з суспільною думкою країни [36, с. 410]. При цьому
автором
справедливо
зауважується
можливість
повстання слов’янського населення Османської імперії
у зв’язку з активними діями Італії на морі: «Чи не
скористаються обставинами турецькі слов’яни і греки,
щоб спробувати скинути з себе панування мусульман?»
[36, с. 414].
Одинадцятий випуск «Русского богатства» зосередив
увагу на двох головних конфліктах – Агадірській кризі,
що закінчилася підписанням угоди між Францією і
Німеччиною та розпочатій Італійсько–турецькій війні.
«Щодо Марокко договір можна охарактеризувати
короткими словами. Це – віддача імперії шерифа в повне
розпорядження Франції з умовою лише допустити до
економічної експлуатації країни і інших європейців»
[37, с. 118]. Згідно документу держави обмінялися
територіями – Німеччина віддала на північному сході
Камерун, а натомість отримала землі на заході Конго
[37, с. 120].
Відносно Триполітанської війни автор відмічав, що
війна виявилася для Італії не настільки легкою: «Чи не
передчасна тому їх спроба проголосити королівським
декретом 5 листопада приєднання Триполітанії і
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Кіренаїки і їх підпорядкування «під повну і неподільну
владу
Італійського
королівства?»,
«Порушуючи
принципи міжнародного права і рішення Гаазької
конференції 1907 р. вони навалилися з варварською
жорстокістю на арабів» [37, с. 137].
Дванадцятий випуск «Вестника Европы» за 1911 р.
відмічав загальне невдоволення німецького суспільства
через миролюбність уряду щодо Марокканського
питання [38, с. 392]. Загальний характер заяв в німецькому імперському сеймі свідчить: «Відчувається,
що якісь впливові елементи німецького суспільства
зацікавлені в порушенні войовничих інстинктів, що
можуть призвести до війни» [38, с. 400].
П. Я. Рисс в останньому випуску «Русской мысли»
за 1911 р. наголошував на мирному врегулюванні
італійсько–турецького конфлікту: «Італія жадає миру.
Буфонада націоналістичного друку закінчується, сам
уряд усно і письмово заявляє про бажання укласти мир»
[39, с. 18].
Отже, узагальнюючи аналіз публікацій російських
«товстих» журналів, можна відзначити, що їх
тональність щодо подій 1910–1911 рр. не дуже, але,
тим не менш, відрізнялася. Наприклад: в публікаціях
лібералів Л. З. Слонімського, Л. І. Гальберштадта – чітко
простежувався образ Німеччини–ворога, мілітаристської
держави, «царства вугілля і заліза». У статтях демократів
С. М. Южакова та М. С. Русанова – критикувалися всі
європейські держави, система колоніалізму як така, але
при цьому теж не можна стверджувати, що Німеччина
поставала у них хоч в скільки–небудь позитивному світлі.
Радянська історіографія 50–70–х років XX ст.
характеризуючи події 1910–1911 рр. на міжнародній
арені Центральної та Південно–Східної Європи на
перший план ставила саме посилення конфронтації
Великобританії, Франції та Німеччини, пояснюючи
це зростаючими апетитами колоніальних імперій.
У сучасній історіографії 1910–1911 рр., поряд з
протиріччями між балканськими країнами, вони подані
як зростання напруження на Балканському півострові.
Загальним, у всіх без винятку журналістів, було
те, що вони дивилися в майбутнє без оптимізму.
Неминуче передчуття швидкої війни, фундаментальна
непослідовність, невідповідність подій, надмірне
громадське напруження – це та ментальна атмосфера, в
якій жили сучасники.
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The future without optimism: international contradictions
in the territory of Central and Southeast Europe on the pages
of Russian journals (1910–1911)
The article examines the coverage by Russian magazines of international
relations in Central and Southeast Europe in 1910–1911. Along with the press, the
analysts of the authors of the articles of these «thick» journals formed the views of
Russian society on various foreign events, international relations and the foreign
policy of individual states. The main directions of the policy of the countries of the
Balkan Peninsula and Central Europe in 1910–1911 were determined. The Russian
journals reflect the relationship between the great powers and the Balkan countries.
The subject and content of the articles are analyzed, the attitude of the leading
journalists of journals to international events and conflicts. The main attention
is paid to reflecting on the pages of journals the growing political tension in the
region. All without exception, journal analysts noted an increase in the number of
contradictions in the foreign policy of countries.
Keywords: international relations, foreign policy, Russian journals, Southeast
Europe, Central Europe, Balkan Peninsula.
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«Vorurteil» як виток розуміння
в філософській герменевтиці Г. Гадамера
Розглядається проблема розуміння навколишнього світу і втілення в
цьому розумінні істини буття в філософській герменевтиці Г. Гадамера
в контексті інтерпретації передструктури розуміння М. Гайдеггера.
Окреслюється проблема виведення М. Гайдеггером кругової структури
розуміння із темпоральності буття з допомогою герменевтичного кола,
яке в гайдеггерівській інтерпретації стає логічним колом і набуває
онтологічно позитивного змісту. Аналізується проблема передсудження
(Vorurteil) в негативному тлумаченні, де воно виступає в якості хибного
мислення і визначається такими поняття, як: необґрунтоване судження,
упередження, забобони, пересуди, поспішність; і в позитивному значенні, коли
передсудження розуміється як автентичний виток розуміння і визначається
термінами: передрозуміння, передтвердження, передтлумачення, начерк та
судження, що знаходиться в процесі усвідомлення. Досліджується критична
проблема герменевтики про критерії визначення істинного передсудження,
завдяки якому здійснюється процес розуміння та хибного передсудження, що
призводить до неправильного розуміння (спотвореного судження).
Ключові слова: передсудження (Vorurteil), тимчасова дистанція
(Zeitenabstand), передрозуміння, пересуди, передтвердження, начерк,
просвітництво, авторитет, традиція, упередження, поспішність,
герменевтика, передання, герменевтичне коло.

Характерною особливістю людського існування на
початку третього тисячоліття є стійке протиріччя між
універсальним «апаратом» існування, що утворений
новим світопорядком масового суспільства і світом
існування окремої людини. Адже життя людини в світі
визначається його зв’язками з минулим і очікуванням
майбутнього. Людина має багато функціональних
обов’язків члена родини, власника майна, товариша
в спільноті індивідів, співвітчизника, що належить
певному історичному цілому, тощо. За словами Карла
Ясперса, людина стає сама собою лише, завдячуючи
традиціям, що дозволяють їй зазирнути в історію
свого походження, відчуваючи відповідальність, таким
чином, за своє майбутнє і майбутнє наступних поколінь.
Її повсякденне життя – це відчуття цілісності світу,
створеного нею в процесі своєї життєдіяльності. Її світ
– це її особиста власність, її недоторканий простір,
що надає можливість витримати супротивний натиск
в моменти зламів історії, криз і катаклізмів [2, с. 323].
Однак, сьогодення свідчить про появу особливих
тенденцій щодо руйнування особистого світу індивіду:
сім’ї, власного житла, життєвих устоїв, роботи, всього
того, що характеризується поняттям – буття людини.
Існуючі тенденції, що ведуть до абсолютизації
універсального порядку існування, утворюють напруження, а згодом, і протистояння між універсальним
«апаратом» існування і дійсним світом людини. Таким
чином, есхатологічні настрої у світі посилюються.
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Людина відчуває себе беззахисною і безсилою перед
невідворотною даністю подій.
За таких умов, як ніколи, актуальною стає проблема
осмислення дійсності, розуміння того, що відбувається
навколо. Людина мусить усвідомлювати сенс, значення і
горизонти свого існування. Отже, проблема розуміння в
сучасному світі набуває особливого значення. Саме цими
проблемами займається герменевтична наука і філософська
герменевтика, як її складова. Дана проблема завжди
була в центрі дослідження Ф. Шлаєрмахера, В. Дільтея,
Е. Гуссерля, М. Гайдеггера, Г. Гадамера, П. Рікера.
Такий підхід до пошуку істини буття, в контексті
розкриття проблеми розуміння, спонукав відомого
німецького філософа Ганса Гадамера до написання
фундаментального твору «Істина і метод», в якому автору
вдалося об’єднати, проаналізувати, переосмислити
всі здобутки герменевтики і встановити її межі. Адже
тільки після окреслення даних меж, вона виводиться
на філософський рівень осмислення розуміння як
беззаперечної умови розшукання істини.
Досягнення мети, за Г. Гадамером, можливе
завдяки слідуванню М. Гайдеггеру [3, с. 269]. Г. Гадамер висловлює свою солідарність з висновком
М. Гайдеггера про те, що смисл екзистенціального
існування спотворюється, коли екзистенціалу «турбота»
протиставляється деякий ідеал існування. Ідеал замість
турботи – це викривлення проблемного виміру, яке
М. Гайдеггер вирішує за допомогою трансцендентально–
філософського задуму, що підіймається над будь–якими
емпіричними відмінностями, в тому числі – над всіма
змістовними конструкціями ідеалу. Г. Гадамер стверджує,
що, завдячуючи гайдеггерівській трансцендентальній
інтерпретації розуміння, проблема герменевтики набула
універсального обрамлення в осмисленні нового виміру,
де належність інтерпретатора своєму предмету – це те,
що не вдалося узаконити рефлексії історичної школи.
Але в гайдеггерівському задумі дана проблема набуває
конкретного змісту, що визначається тепер як одне
головне завдання герменевтики.
Всезагальна структура розуміння конкретизується
історичним розумінням, а саме: коли розуміння
пов’язується з конкретними обставинами в колі
конкретних звичаїв і традицій та відповідних їм
можливостей власного майбутнього [3, с. 268].
Г. Гадамер інтерпретує гайдеггерівський екзистенціал покинутності як факт того, що будь–яке вільне
самовідношення до власного буття не може вийти за
межі фактичності даного буття. Таким чином, людське
існування, що проектує власну здатність буття, завжди
запізнюється, бо його проекція вже в минулому. За
словами Г. Гадамера, цей факт є сіллю герменевтики
фактичності і цим відрізняється від гуссерлівської
феноменології, адже людському існуванню завжди
передує те, що обмежує всі його проектування [3, с. 269].
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Це і є екзистенціальна структура М. Гайдеггера, яку
Г. Гадамер запозичує у свого вчителя для дослідження
розуміння історичної традиції. Отже, М. Гайдеггер
намагався вивести кругову структуру розуміння за межі
темпоральності буття з допом огою герменевтичного
кола, яке в його інтерпретації стає логічним колом і
набуває онтологічно позитивного змісту [3, с. 270].
За словами М. Гайдеггера, коло не треба зводити до
хибного кола, бо воно містить позитивну можливість
одвічного пізнання. Цією можливістю ми можемо
скористатися лише тоді, коли тлумачення усвідомить
своє головне завдання: свої переднаміри, перестороги,
передочікування, що повинні визначатися не
випадковими осяяннями чи популярними поняттями
але, щоб їх наукове опрацювання гарантувалося самими
фактами [4, с. 153].
З точки зору Г. Гадамера, М. Гайдеггер закликає до
дотримання фактів всупереч всім спотворюючим діям,
хто тлумачить, що неминуче призводить до викривлення
суджень. М. Гайдеггер вважає, що текст можна зрозуміти
лише за умови постійного «накидання» змісту. Як тільки в
тексті зміст прояснюється, інтерпретатор мусить зробити
попередній начерк змісту всього тексту в цілому. Розуміння
того, що міститься в тексті і є завданням попереднього
начерку, що, безумовно, піддається постійному перегляду
при подальшому заглиблені в смисл тексту [3, с. 271].
Будь–яка герменевтична робота ґрунтується на
відомому правилі: ціле необхідно розуміти, виходячи
з одиничного, а одиничне – виходячи з цілого. Це
правило носить назву «герменевтичного кола», де
смислова антиципація, що направлена на ціле, стає
експліцитним розумінням завдяки тому, що частини,
означені цілим, в свою чергу, визначають це ціле.
Зрештою, процес розуміння постійно переходить від
цілого до частин і назад до цілого. Відтак, завданням
герменевтики є розширення єдності осягнутого змісту.
Г. Гадамер вважає, що сутнісним критерієм правильності
розуміння є відповідність всіх частин цілому. Якщо таке
співвідношення відсутнє, то розуміння не є вірним.
Герменевтичне коло, подібне тому, як окреме слово
входить в контекст речення, як окремий текст входить
в контекст всіх творів даного автора, а ці твори, в
свою чергу, належать цілому літературного жанру,
або літературі. Але, з іншого боку, сам текст, взятий,
як результат деякої творчої миті, входить в цілісність
душевного життя автора. Таким чином, лише така
цілісність об’єктивного і суб’єктивного є завершенням
процесу розуміння. Отже, вся герменевтична традиція
об’єднана одним завданням: досягти в розумінні
змістовного узгодження (відповідності). Але в
нашому досліджені ми розглядаємо кругову структуру
розуміння для виявлення передрозуміння як витоку
усвідомлення, тобто єдності навколишнього світу і
внутрішнього його осягнення, для досягнення повного
розуміння. А усвідомленим є лиш те, що дійсно являє
собою завершену смислову єдність. Безперечно,
найголовнішою з усіх герменевтичних передумов є
передрозуміння, бо тільки воно вирішує питання набуття
розумінням цілісного змісту. Отже, Г. Гадамер вважає,
що смисл співналежності здійснюється завдяки єдності
сукупності перед розумінь [3, с. 299].
В дослідженні «Vorurteil» Г. Гадамер знову опирається
на гайдеггірівську структуру передрозуміння. Мислитель
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починає аналіз поняття «передсудження» з філософії
епохи Нового часу та Просвітництва. Філософ звертає
увагу на те, що в традиції раціоналізму передсудження
сповнене негативного змісту і розглядається, виключно,
як «упередження», «забобони», «ідоли у розумі»,
тощо. Тобто все те, що формує в мисленні стереотип,
як основу хибності суджень. На думку Г. Гадамера,
проблема полягає в тому, що Просвітництво німецьке
слово «Vorurteil» та французьке «prêjugê» перекладає
як необґрунтоване судження, тобто судження, що не
містить достовірності. Адже сучасна наука знаходиться
в межах понятійного принципу картезіанського сумніву:
не приймати в якості достовірного нічого з того, в чому
можна сумніватися [3, с. 275]. Тому Г. Гадамер вважає,
що Просвітництво в своєму вченні про передсудження,
фактично, дискредитувало саме поняття «Vorurteil».
Відтепер, для того, щоб здійснити реабілітацію
даного поняття, треба зрозуміти, на що саме була
направлена
Просвітницька
критика.
Мислитель
наполягає на тому, що дана критика передсуджень
стосувалася християнського релігійного переказу.
Отже, Святе Письмо стало об’єктом всебічної
просвітницької критики, оскільки розглядалося як
історичний документ. Біблійна критика зазіхає на його
догматичне тлумачення. Адже, загальною тенденцією
Просвітництва є невизнання жодних авторитетів і всі
рішення приймати, користуючись, виключно, власним
розумом. Саме тому Святе Письмо стало об’єктом
історичної критики, бо виступало джерелом історичних
фактів, в ньому письмово була зафіксована традиція,
що, в жодному разі, не могло бути прийнято без доказів.
Для Просвітництва істина Одкровення – це лише
можлива істина, прийняття якої залежить від ступеня
її правдивості, а цей рівень визнає тільки розум. За
словами Г. Гадамера, Просвітництво робить переказ
об’єктом критики так само, як наука про природу робить
об’єктом критики дані органів чуттів. Але все ж таки
німецьке Просвітництво визнало існування «істинних
передсуджень» християнської релігії. Проте і вони,
мусять бути виправдані розумним пізнанням [3, с. 276–
277]. Так Просвітництво, розглядаючи передсудження
як недоведене судження або упередження, спирається
на дві його форми: авторитет і поспішність. Саме через
покірність авторитету люди втрачають необхідність, а
потім і здатність користуватися своїм розумом [3, с. 282].
В даному контексті Г. Гадамер розглядає діяльність
Мартіна Лютера як реформатора, який значно послабив
упередженість філософського авторитету, в особі
Арістотеля, та авторитету релігійного, в особі папи
римського. Саме реформація, з точки зору Г. Гадамера,
призвела до розквіту герменевтики, яка покликана
навчити правильному користуванню розумом при
вивчені текстів Святого Письма. С точки зору
Г. Гадамера, ні авторитет папи в питаннях вчення, ні
посилання на традицію, віднині, не можуть спростувати
необхідність герменевтичного підходу, який стає
гарантом забезпечення розумного смислу тексту та
уникнення будь–яких домішок [3, с. 282].
Поспішність як інший вид пересудження, що
тлумачиться як упередженість, с точки зору Просвітництва, є справжнім джерелом помилок, що виникають
при користуванні власним розумом [3, с. 282]. Просвітницька традиція розрізняє два типи пересудів: постійні
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й миттєві. Постійні пересуди формуються на основі
упередженості, а миттєві засновані на поспішності.
На думку Г. Гадамера, заслугою Просвітництва
дійсно є встановлена межа між вірою в авторитет і вірою
у власний розум, адже, коли авторитет займає місце
власних суджень, він дійсно стає пересудом. Однак,
недоліком Просвітництва, на думку Г. Гадамера, є
відсутність будь–якої вірогідності того, що авторитет як
передсудження може бути джерелом і істини [3, с. 283].
Адже сутність авторитету – це не акт покори і зречення
розуму, а акт визнання і усвідомлення людиною того, що
певна особистість перевершує її розумом і гостротою
судження. Отже, причиною визнання авторитету може
бути прийняття того, що судження даної особи більш
обґрунтовані, ніж її власні. З точки зору Г. Гадамера
авторитет певній особі не присуджують, його треба
заробити плідною працею і докладанням великих зусиль.
Отже, визнання авторитету – це дія, власне розуму, що
визнає свої межі і приймає досягнення інших, як більш
значущі.
Принципова позиція Г. Гадамера полягає і в тому,
що авторитет не є тотожнім поняттям покірності. Він,
перш за все, пов’язаний з пізнанням (Erkenntnis). Саме
в такому розумінні авторитет вже не є пересудом,
а перетворюється на передсудження (Vorurteil), бо
досягається шляхом висування розумних обґрунтувань.
Розглядаючи поняття авторитету, Г. Гадамер виділяє
ще одну особливу його форму – традицію. Адже в
епоху Просвітництва традиція також розглядалася як
джерело хибного судження, тобто упередження. Однак,
Г. Гадамер викриває і цю позицію, спираючись на точку
зору романтизму. Поняття «традиція» в романтизмі
розглядається як таке, що визначає наше історичне кінечне
буття, освячене переданням і звичаєм, успадкованим від
предків. З іншого боку, виховання поколінь неможливе
без авторитету вихователя, заснованого на традиції.
Романтизм розглядає традицію як протилежність
розумній свободі і бачить в ній історичну даність,
подібну даності природи [3, с. 285]. Традиція в даному
розумінні виступає як деяка самоочевидність, тоді, коли
спадок минулого зберігається в своїй цілісності, всупереч
сумнівам і критиці. Більш того, на думку Г. Гадамера,
критична свідомість завжди звертається до традиції в
прагненні її оновлення, тому суттєвої протилежності
між традицією і розумом не існує.
Насправді, за визначенням Г. Гадамера, традиція
завжди є місцем перетину свободи і історії як таких.
В сутності своїй традиція – це збереження того, що
відбувається при будь–яких історичних змінах. Відтак,
дане збереження і є актом розуму [3, с. 285].
Отже, історико–понятійний аналіз поняття «Vorurteil»
в його критичній інтерпретації означає передсудження,
тобто судження (Urteil), що винесене до остаточної
перевірки всіх фактично–визначених моментів, іншими
словами – це те, що не пройшло перевірку розумом; а
позитивний зміст передсудження акцентує увагу на тому,
що судження, яке знаходиться в процесі формування не
може «апріорі» бути тільки невірним, бо може містити і
істинний зміст.
Таким чином, передсудження (Vorurteil), містить в собі
можливість як позитивної так і негативної оцінки. Якщо
передсудження містить негативну оцінку – це означає, що
воно сповнене хибних тверджень, а якщо передсудження
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носить позитивний характер – це визначає його як одне з
найважливіших джерел розуміння.
Але ж як розрізнити позитивний і негативний
зміст передсуджень? Передсудження і переддумки,
що володіють свідомістю інтерпретатора, з точки
зору Г. Гадамера, не знаходяться в його вільному
розпорядженні, тому він не може, з самого початку,
відділяти продуктивні передсудження, які роблять
розуміння можливим від тих, які стають перепоною для
розуміння і породжують непорозуміння.
Для вирішення даної проблеми Г. Гадамер вводить
поняття «Der Zeitenabstand», що з німецької мови
перекладається як «тимчасова дистанція», «тимчасовий
проміжок». З допомогою даного поняття стає можливим
подолання суб’єктивності спостерігача, що містить назву
історичний інтерес. За словами Г. Гадамера, проблема
полягає в тому, що будь–яка сукупність історичних
явищ, що викликає чисто теоретичний інтерес, виключає
можливість певних помилок і задовольняється природнім
чином. Але об’єктивне пізнання не може бути досяжним,
доки існує практичний інтерес до певної події. Тому лише
з допомогою поняття «тимчасової дистанції» відбувається
«відмирання» особистого інтересу до предмету. Іншими
словами, «тимчасова дистанція», здійснює фільтрацію
між вірними і хибними твердженнями. В той же час
«тимчасова дистанція» знаходиться в постійному русі
і розширені, відкриваючи все нові джерела розуміння
і, формуючи неочікувані смислові зв’язки. «Тимчасова
дистанція» також сприяє занепаду тих передсуджень,
які мають партикулярну природу. З іншого боку, вона
створює умови для прояву своїх кращих якостях тими
передсудженнями, які здійснюють направленість
істинного розуміння [3, с. 304]. «Тимчасова дистанція» не
потребує подолання, бо наявність такої дає змогу пізнати
історичну дистанцію в часі як позитивну і продуктивну
можливість розуміння [3, с. 302].
Заслуга Г. Гадамера, таким чином, полягає в розкритті
позитивного змісту передсуджень. З допомогою поняття
«тимчасової дистанції» (Der Zeitenabstand) Г. Гадамер
досягнув вирішення критичного питання герменевтики
про відділення істинних передсуджень від хибних.
Тимчасова дистанція – це історична дистанція. Тому
справжнє історичне мислення мусить мислити також
і свою власну історичність [3, с. 305]. Відтак, справжня
герменевтико–виховна свідомість мусить включати в
себе і свідомість історичну. Вона прагне усвідомити і
зрозуміти власні передсудження. Але для цього необхідно
зупинити дію передсудження як такого, бо до тих
пір, поки передсудження здійснює на інтерпретатора
певну дію, він не може його охарактеризувати. Отже, в
дійсності передсудження (Vorurteil) окремої людини в
більшій мірі, чим його власні судження (Urteil) складають
історичну дійсність його буття [3, с. 281]. Необхідність
реабілітації передсуджень стало головним завданням
історичної герменевтики, бо справжнє історичне
дослідження полягає в тому, щоб наново визначити
значення досліджуваного, таким чином щоб це значення
зберігалося, як на його початку (коли обирається тема,
з’являється інтерес до проблеми), так і при завершенні
дослідження. Зрештою, на початку будь–якої історичної
герменевтики мусить стояти «зняття» абстрактної
протилежності між традицією та історичною наукою, між
історією і знанням про неї. Безперечно, жива традиція
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і історичне дослідження у своїй взаємодії утворюють
єдність, з позиції якої історична свідомість буде
розглядатися як новий момент в межах переосмислення
людського відношення до минулого.
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«Vorurteil» as a source of understanding in Gadamer’s
philosophical hermeneutics
The problem of understanding of the world and its embodiment in philosophical
hermeneutics of Gadamer in the context of the interpretation of Heidegger’s
circular structure of understanding is studied. The problem of Heidegger’s
circular structure of understanding from the temporality of being is described.
It is shown that the hermeneutical circle in Heidegger’s interpretation becomes
a logic circle with positive ontological content. The german concept «Vorurteil»
in the context of negative and positive meaning is studied. In a negative sense, it
acts as a false thinking and characterized by unfounded judgme, by prejudice, by
prejudices, by overhastiness. In a positive sense, «Vorurteil» means an authentic
source of understanding and can be characterized as a pre–understanding, «pre–
assertion», «pre–interpretation», projection, assertions which are in the process
of understanding. The paper also deals with another reason of critical problem
of hermeneutics, concerning criteria of veracity of pre–judgment. It is shown that
the process of understanding and false pre–judgment depends on hermeneutics
criteria of veracity. It was concluded that false pre–judgment leads toward false
understanding (distorted judgment).
Keywords: prejudice (Vorurteil), temporary distance (Zeitenabstand), pre–
understanding, prejudices, pre–assertion, projection, Enlightenment, authority,
tradition, overhastiness, prejudice, hermeneutics, Scripture, hermeneutic circle.
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Проект універсальної герменевтики Ф. Аста
Розглядаються теоретичні засади проекту універсальної герменевтики
німецького мислителя ХIX ст. – Ф. Аста. Доробок останнього розглядається
як перехід від розуміння герменевтики в якості підручного засобу для біблейської
критики до перетворення теорії розуміння в нову гуманітарну методологію.
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Аналізується уявлення філософа про тотальну єдність людського духу як
принципової основи герменевтичного розуміння та інтерпретації.
Ключові слова: герменевтика, текст, смисл, значення, інтерпретація,
дискурс, семантика.

У даній статті ми розглянемо позицію видатного
німецького філософа і філолога Георга Антона Фрідріха
Аста (1778–1841), якого по праву можна вважати
піонером у царині створення сучасної герменевтики.
Запропонований ним проект побудови універсальної
герменевтичної теорії залишається актуальним і донині,
продовжуючи привертати увагу фахівців із різних
галузей, від класичної філології та історії до філософії
і теології. В даний час герменевтика представлена
двома відносно самостійними гілками філософського
дискурсу. Дана дисципліна, або, точніше, група
філософських теорій, ще у своїх витоків позиціонувалася
не тільки як загальна теорія інтерпретації, а і як
певна методологія, здатна прояснити фундаментальні
проблеми гуманітарних наук, розробити універсальний
інструментарій, що має високу евристичну цінність.
Ці два підходи до розуміння герменевтики (тобто як
до загальної теорії та як до методології) з плином
часу були доповнені третім напрямком – окремими
герменевтичними дослідженнями, що проводилися
зазвичай в області гуманітарного знання.
Проблематика герменевтики, принципи інтерпретації
культурних феноменів виявилися затребувані в історії,
філології, мистецтвознавстві, дослідженнях культури,
літературознавстві, в різноманітних прикордонних
дисциплінах, що поєднують соціальну антропологію
і психоаналіз, логіку і філологію, когнітивізм і
структуралістські теорії.
Саме цей напрям в герменевтиці виявився найбільш
життєздатним і продуктивним, додамо також – і
популярним, чому сприяли талант і оригінальність
численних дослідників. У той же час, те, з чого герменевтика почалася як філософська теорія залишилося в
початковому стані, уявлення про інтерпретацію так
і не вийшло за рамки загальних положень і з часом
доповнилося численними метафізичними побудовами і
ремінісценціями. Якщо згадати слова Ф. Шлейермахера,
можна відзначити, що герменевтика як мистецтво
розуміння ще не існує в загальній формі, але тільки як
безліч спеціальних герменевтик [3, с. 41]. Можна сказати
ще жорсткіше: сенс існування герменевтики в даний час
зберігається лише тому, що є не одна подібна дисципліна
з чітко окресленою предметною областю (що, вочевидь,
не має місця), але є численні герменевтичні теорії, з
більш–менш зрозумілими завданнями, кожна з яких
прагне досліджувати феномени культури з точки зору
певної області знання.
Загальній герменевтиці важко вказати її місце,
практично з тієї ж причини, з якої важко вказати місце і
самій філософії в системі людського знання. Спеціальні ж
дослідження сенсу і за своєю суттю, і за своїм дискурсом
є тільки сума спостережень і не задовольняють жодним
науковим вимогам, тобто, по суті, не є науковими дисциплінами.
Однак в момент появи і далі на протязі своєї ось
вже двохсотлітньої історії нова герменевтика претендує
саме на загальність своїх положень і висновків, прагне
об’єднати розрізнені схеми і методи інтерпретації та
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стати універсальною гуманітарної теорією, без поділу
на зони впливу між факультетами.
Історію нової герменевтики прийнято починати з
робіт Ф. Шлейермахера (1768–1834), перш за все його
книги «Герменевтика» (1809–1810) [2; 7], проте в зв’язку
з цим ім’я Фридріха Аста часто незаслужено залишається
в тіні. Так, Е. Тісельтон в своєму узагальнюючому
дослідженні лише одного разу згадує Аста в зв’язку з
авторством поняття «герменевтичне коло» [2, с. 20].
Можливо це пояснюється тим, що вказане дослідження в значній мірі присвячене розвитку богословської
гілки герменевтики і всі інші автори розглядалися більш
конспективно. Дійсно, Ф. Аст не займався біблійної
критикою, але був класичним філологом, дослідником
античної філософії, видавцем фундаментального
грецько–латинського зібрання творів Платона в 11 томах,
а також упорядником вражаючого по своїй повноті
тритомного словника Платона.
Можна відзначити роботи, в яких розглядається
роль Ф. Аста в формуванні проблематики сучасної
філософської герменевтики і її основних концептів.
Так, в хрестоматії, присвяченій історії герменевтики [9],
тексти німецького мислителя по праву відкривають дану
підбірку. У багатьох роботах відзначається роль Аста в
створенні сучасної герменевтичної парадигми.
Наприклад, німецький дослідник J. Grondin в своєму
«Вступі до філософської герменевтики» [7], говорить про
видатну роль Ф. Аста і Ф. Шлегеля в посткантианському
переході від Просвітництва до Романтизму і далі до
робіт Шлейермахера. [7, с. 99–100].
Автор зазначає, що «... герменевтический проект є
спільним знаменником ранніх романтичних зусиль таких
різних авторів, як Фрідріх Аст і Фрідріх Шлегель, робота
яких вплинула на Фрідріха Шлейермахера. У 1808 році
Аст зміг представити роботу з назвою, в якому він
дотепно говорить про необхідність відновити вихідну
єдність, що виражає себе в давнині і поширити його на
всю історію духу. Для цього використовуються елементи
граматики, герменевтики і критики. Для Просвітництва
таке високорівневе завдання під назвою «герменевтика»
було б просто неможливим. Аст виходить з тотожно–
філософського висновку про те, що все розуміння, без
початкової єдності всього духовного, було б недосяжним.
Всі розуміння – це рецидивуючий розум, якому ніщо
не чуже. Однак відправною точкою герменевтического
сприйняття цього духовного елемента є знання духу
давнини. Це пояснює Аст: «Тому герменевтика вимагає
розуміння античності у всіх її зовнішніх і внутрішніх
елементах і ґрунтується на поясненні писемних пам’яток
античності» [7, с. 101].
Один із чільних представників філософської
герменевтики ХХ століття – Х.–Г. Гадамер [див. 1].
високо оцінював роль Ф. Аста на ранньому етапі її
формування, кажучи про нього, як про безпосереднього
попередника Шлейермахера. Аст дивився на завдання
герменевтики з принципово змістовної точки зору, він
казав про те, що герменевтика повинна встановити згоду
між античністю і християнством, точніше, – між знову
відкритою справжньою античністю і християнською
традицією. Гадамер зазначає, що дана вимога є
щось нове в порівнянні з просвітницькою позицією,
оскільки така герменевтика вже не вимірює традицію
мірою природного розуму, але вимагає досягти якоїсь
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змістовної згоди. Мова йде не тільки про внесок Ф. Аста
в розробку теорії філологічної герменевтики, але про
постановку більш масштабного завдання – перетворення
її в філософську теорію, завдання, яке актуальне і донині.
Основною роботою Ф. Аста, що присвячена
даному питанню, є його «Загальний план граматики,
герменевтики і критики» (1808) [4], в якій він вперше
викладає свій проект, втілений також в ряді досліджень з
естетики, філософії і теорії мистецтва [5; 6].
Аст починає своє дослідження ключовим теоретичним
положенням, в якому відбилися всі філософські і
культурні віяння того часу: «Мова – це вираз і одкровення
духу, як в його зовнішньому (об’єктивному), так і в його
внутрішньому (суб’єктивному) житті» [4, с. 1].
Філософ зазначає, що для духу (Geist) немає нічого
стороннього як такого, оскільки він являє собою вищу,
нескінченну єдність, центр усього життя, який не
обмежений будь–якої периферією. Якби було інакше, то
як ми могли б стати здатними осягнути найдивніші, до
сих пір незнайомі сприйняття, відчуття і ідеї. Якщо те,
що існує і може існувати, з самого початку не було в дусі
і не еволюціонувало від нього, як єдиний нескінченний
світ переломлюється в тисячу кольорів, які виходять з
одного джерела. Все це просто різні уявлення Єдиного,
закинуті в тимчасове і знову розчиняються в цьому
Єдиному. Буття не може трансформуватися в знання або
тілесне в дух, який не був би родинним йому.
Аст пропонує оригінальну основу своєї герменевтической теорії, кажучи про принципову єдність
людського духу, який зберігає свої основні якості та
орієнтири, незалежно від історичних трансформацій
і етнічних або психологічних особливостей: «...все
розуміння, причому, не тільки зовнішнього світу, але і
«іншого», абсолютно неможливо без початкової єдності
і рівності всього духовного [Geistige] і без оригінальної
єдності всіх об’єктів в дусі. Бо, як один може впливати на
іншого, а останній поглинати вплив першого, якщо вони
не пов’язані один з одним, і той, хто може наближатися до
іншого, формувати себе за своєю подобою або, навпаки,
інший формувати себе подібним чином? Таким чином, ми
не розуміли б ні старовини взагалі, ні твори мистецтва,
ні тексту, якби наш дух не був сам по собі і принципово
єдиним з духом старовини, щоб він міг осягнути цей
дух, чужий йому тільки тимчасово і відносно. Бо тільки
тимчасове і зовнішнє (виховання, освіта [Bildung],
обставини) постулюють різницю в дусі. Якщо ми
ігноруємо тимчасові і зовнішні відмінності як випадкові
по відношенню до чистого духу, тоді всі духи однакові. І
це, власне, і є мета філологічної освіти: очищення духу
від тимчасового, випадкового і суб’єктивного і передача
тієї оригінальності і універсальності, яка необхідна
для вищих і чистих людей, для гуманізму, який може
осягнути Істину, Добро і Красу у всіх формах і уявленнях,
якими б чужими вони не були, перетворивши їх в свою
власну природу [сутність –Wesen], таким чином стаючи
знову єдиним з оригінальним, суто людським духом, з
якого він пішов через обмеження його часу, його освіти
та його обставин» [4, с. 166–167].
Аст вважає, що ідея про тотальну єдність людського
духу має очевидне релігійно–філософське підґрунтя. Це
не просто ідея, як це може здатися тим, хто протиставляє
дійсність як реальність, вважаючи лише її дійсно
достовірною і протиставляючи її ідеалу, не враховуючи,
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що існує тільки одне істинне і оригінальне життя, яке не
є ні ідеальним, ні реальним, тому що останні виходять
з нього тільки як тимчасові протилежності, і що саме
ідея наближається до цього первісного життя найтісніше
і, отже, є найбільш повним втіленням самої реальності.
Тому історія ідей для Ф. Аста завжди більш переконлива,
ніж проста історія фактів.
Аст вважає, що в своїй історії людство виступає
в певній єдності і має також історичний період, коли
його духовна природа явлена в найбільшому достатку
і чистоті всіх життєвих сил, а саме, – в східному світі,
«... який був міфічним і релігійним тільки тому, що ще не
знав тимчасової полярності реальної і ідеальної форми
(Bildung). Бо язичництво і християнство в індійському
світі, наприклад, ще одне: Бог – це одночасно повнота
або тотальність (пантеїзм) і єдність (теїзм) всього життя»
[4, с. 172].
Тільки після розпаду східного світогляду окремі
елементи його природи проявляли себе тимчасово (як
періоди людського розвитку): ось де для Ф. Аста початок
так званої реальної історії, тимчасового і послідовно
розвинутого життя людства. Два полюса історії для
Ф. Аста – це грецький і християнський світи, які виникли,
проте, з одного центру – орієнталізму і прагнуть в силу
свого первісної єдності до возз’єднання в сучасному
світі: «Тоді свято нашого розвитку буде свідомо
створеної гармонією поетичного (пластичного або
грецького) і релігійного (музичного або християнського)
життя людства [Menschenbildung]. Таким чином, все
вийшло з Єдиного Духа, і все прагне знову повернутися
до Єдиного Духу. Не знаючи цієї початкового єдності,
яка бігла від себе (відділяючи себе тимчасово) і знову
шукає себе, ми не тільки не здатні зрозуміти старовину,
але і знати що–небудь взагалі про історію та людський
розвиток» [4, с. 174].
Наскільки ми можемо покладатися на такий висновок
вченого–філолога в побудові теорії герменевтики,
як науки про розуміння та інтерпретацію і далі до
створення загальної філософської методології. Слід
розглянути підстави даного підходу і визначити, які
ж ці загальні елементи людського духу, що крокує в
своїй чистоті по всіх історичних періодах, ігноруючи
нескінченну різноманітність нашого роду, в його
історичних, соціально–політичних, культурних і
психологічних відмінностях. Чи не є це передумовою
або ремінісценцією гегелівської філософії, в якій йдеться
про подібну єдність?
Тут необхідно зазначити, що Аст, на відміну від
Гегеля, не ставить перед собою завдання формального
об’єднання всього знання під егідою якоїсь абстрактної
духовності, та й ще із явним теологічним підтекстом.
Він говорить лише про саму принципову можливість
розуміння представниками різних епох, народів, культур
одне одного і прагне виявити джерела і механізми такого
розуміння.
Особливу увагу Ф. Аст приділяє розумінню античної
філософії і культури. Він вважає, що ми здатні осягнути
все життя античності через форми, в яких вона сама
представляє себе, лише після того, як ми познайомимося
з оригінальною єдністю цілого, з її духом, як фокусом,
з якого виходять усі явища внутрішнього і зовнішнього
життя. Без цієї вищої єдності ціле розпалося б в темну і
неживу масу атомістичних фрагментів, з яких жоден не
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мав би зв’язку з іншим і, отже, ні у одного з них не було
б сенсу. Лише ідея про те, що давнина, що розглядається
як особлива епоха в розвитку людства, являє собою
поезію або зовнішнє, вільно і красиво сформоване
життя, може найкраще втілити і описати дух старовини
в цілому. Якщо ми, таким чином, можемо відстежити
все, усвідомити внутрішній зв’язок з духом цілого, тоді
ми по–справжньому осягнемо кожен твір античних часів
не тільки по своїй зовнішності, але і за їх духом в його
найбільш високому розумінні.
У текстах Ф. Аста ми знаходимо вказівки на існування
трьох основних теоретичних способів розуміння:
історичного, граматичного і духовного. Тут особливо
виділяється третє, духовне розуміння як справжнє і
вище, в якому історичне і граматичне зливаються в одне
життя.
Історичне розуміння визнає, що сформувався дух,
граматичне говорить про те, як він був сформований,
а духовне розуміння простежує те, як предмет і форма
повертаються назад до їх оригінального, гармонійного
життя в дусі. Навіть суспільно–політичне життя
давнини, яку античний автор сприймав і представляв
собі як даність, спочатку було продуктом універсального
духу давнини. І давній письменник відтворює в собі
те, що вже створено, осягаючи його своїм духом,
згідно з його погляду і традиції. Іншими словами, в
історичних і філософських текстах давнини зміст є
вільно реконструйованим відтворенням, в той час,
як в художніх і наукових роботах він є спонтанним і
добровільним творінням, створеним автономно духом
поета чи мислителя.
Але як технічно втілити таку масштабну дослідницьку
програму? Чи не є дане міркування лише теоретичною
декларацією вченого–ідеаліста щиро відданого духу
античності? Зрозуміло, Ф. Аст не зупиняється на
загальних положеннях, що очевидно не подобалося
йому як класичному філологу, видавцеві і досліднику
платоновских текстів і пропонує свою структуру
майбутньої науки про розуміння та інтерпретацію.
Остання представляється йому як безумовно практична
діяльність, заснована на роботі з конкретним матеріалом
– літературними джерелами.
Цей момент знаходить своє втілення у Аста в його
зіставленні і сполученні трьох компонентів майбутньої
теорії інтерпретації – граматичної побудови мови
(власне, самої граматики), герменевтики як теоретичної
основи розуміння і тлумачення наявного літературного
матеріалу, і критики, що розуміється не як негативуюче
відношення до даного матеріалу, але як вимога
незаангажованості, систематичності і повноти. Отже,
мислитель вибудовує триступеневу процедуру розуміння
і інтерпретації, яку згодом ми можемо виявити практично
у будь–якого філософа, який залишив свій слід в історії
філософської герменевтики.
Таким чином, можна стверджувати, що Ф. Аст є
засновником сучасної герменевтики, яка розуміється в
єдності її основних концептів і процедур інтерпретації.
Творчість німецького мислителя виглядає тим більш
цінною, чим більше вона звільняється від оков біблійної
екзегези і стверджує загальність тлумачення в межах
цілісності людського духу і єдності культури. Цей підхід
згодом стане домінуючим у філософській герменевтиці
ХХ століття.
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Розглянута в цій статті тріада Аста – граматика,
герменевтика, критика, вимагає додаткового компаративного аналізу в рамках сучасних підходів до розуміння
герменевтики і її завдань. Нечіткість і розмитість
герменевтического дискурсу, про який було сказано
на початку, можна подолати за допомогою створення
більш переконливих і достовірних схем інтерпретації,
прийнятих в області суміжних дисциплін. У цьому
контексті, теоретичний імпульс, що виходить від робіт
представника класичної філології може виявитися
надзвичайно корисним.
Особливим є питання про співвідношення герменевтичних проектів Ф. Аста і Ф. Шлейермахера. Останній
вказує у своїй книзі «Герменевтика» на зв’язок з теорією
Аста, кажучи про єдність герменевтики, граматики і
критики, чому, власне, Аст і присвячує свою роботу.
Важливо також авторство Ф. Аста в створенні концепту
«герменевтичного кола», що став згодом одним з
наріжних каменів в рамках герменевтичних концепцій.
Питання про зв’язок і взаємодію зазначених авторів
– це не тільки проблема формального пріоритету в
розробці засад герменевтической філософії, але, перш
за все, тонке змістовне питання про предметну основу
і співвідношення різних форм і методів інтерпретації,
можливості їх застосування до конкретних джерел. Все
це може стати матеріалом для подальших історико–
філософських досліджень.
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The project of the universal hermeneutical by F. Ast
The theoretical bases of the project of universal hermeneutics of the German
thinker of the nineteenth century – F. Ast are considered. The work of the latter is
seen as a transition from an understanding of hermeneutics as a tool for biblical
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Теодіцея Фрідріха Шеллінґа
Розглядаються
філософсько–богословські
погляди
німецького
мислителя ХІХ ст. Фрідріха Шеллінґа, зокрема: метафізичні погляди.
Порівнюються теодіцейні розбіжності між позиціями Шеллінґа, Геґеля і
К’єркеґора. Розкриваються філософсько–богословські виміри параметрів
трансцендентності і з’ясовуються його відносини зі світом і людиною. Крізь
призму історіографії висвітлюється роль книги «Філософія Об’явлення»
Шеллінґа. Методом герменевтики проводиться аналіз теодицейної думки
мислителя в контексті історично–критичних досліджень останніх років.
Новизна дослідження полягає у з’ясуванні пізнавальної ролі досвіду в
обґрунтуванні доказів Божого буття на основі висновків філософсько–
богословського осмислення. Отримані результати дають змогу стимулювати
як особистий пошук істини Абсолюту, так і допомагають віднайти
зв’язок між містичним пошуком Першоначала у філософії з метафізичною
парадигмою серця. Трансцендентність розуміється як онтологічна категорія
і розглядається в комплексі з ключовими темами християнської філософії,
такими як час і вічність, особа і історія, творення і Бог та ін. Проливають
світло на становлення доказів існування Абсолюту в ХІХ ст.
Ключові слова: Бог, Ідеї, докази Божого Буття, онтологія, метафізика,
теодіцея, трансцендентальний, Істина, споглядання.

Теодіцею німецького філософа–ідеаліста Фрідріха
Вільгельма Йозефа Шеллінґа (1775–1854) можна
назвати оправданням особового Бога становлення
світу. Сила мислительного генія Шеллінґа продовжує
викликати захоплення і в наш час, не дивлячись на доволі
важкосприйнятливу методологію і часто мінливий стиль
філософа. Тут ми розглядаємо тільки містично–досвідну
філософію німецького мисленника, яка твориться у
реальному пережитті і може служити доброю і нічим
незамінною школою релігійної думки. Насправді
Шеллінґ пропонує чисту філософію для вибраних і
здатних на самопосв’яту, яка однак протиставиться
«кабінетній» філософії.
Теодіцейне питання філософії Шеллінґа досліджували А. Баусола, Г. Волькманн–Шлюкк, Ю. Габермас,
К. Геммерле, Г. Гольц, Ґ. Деккер, В. Каспер, Ф. Кіле,
Т. О. Меара, К. Тіллет, В. Форстер, Г. Фурманс,
Д. Чижевський, В. Шульц, В. Якобс, В. Янкелевич та ін.
З–поміж джерел Богомислення Шеллінґа варто
відзначити твори німецького містицизму (Мейстера
Екгарта, Якова Бьоме), Ніколая Кузанського, Декарта,
Спінози, Канта, Фіхте, а з–поміж античних філософів
– Платона. У концепції «все – в Бозі» бачаться впливи
філософії о. Н. Мальбранша.
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У природній «позитивній» теології Шеллінґа
зауважується спроба окреслення сфери особового Бога
як тієї, що включає етап «створення Себе Самого»
Богом, так і етап «завершення Себе» Всемогутнім.
Ці два ключових етапи розглядаються як відношення
неусвідомленого стану до усвідомленого: «Його
випереджує темрява, а світло виводить із пітьми Його
сутність» [2, с. 53]. Щодо доростання Шеллінґа до
цієї думки знані італійські автори окреслюють шість
періодів еволюції творчості філософа: «1) фіхтеанський
(1795–1796); 2) філософії природи (1797–1799);
3) трансцендентального ідеалізму (1800); 4) філософії
тотожності (1801–1804); 5) теософії і філософії свободи
(1804–1811); 6) позитивної філософії і філософії релігії
(починаючи з 1815 р.)» [2, с. 43]. Така періодизація
цілком узгоджується з подібною у Н. Гартмана [7, с.
111]. Проте достатньо окреслити два періоди – творення
негативної і позитивної філософії [3].
Для Шеллінґа Бог – це реальне Першоначало. Проте
філософ бентежиться тим фактом, що Першопринцип
сприймається як той, що існує поза свідомістю, а тому
є зовні до неї. Знайти філософський вихід, повернутись
до діалогічного відношення з Творцем – основна мета
Богопізнання Шеллінґа. Але яким чином?
Варто зауважити, що філософ утверджував
первинність буття як існування стосовно до сутності,
реальності – стосовно до понять. Сам мислитель
дотримувався апофатичних поглядів у Богопізнанні, хоч
апофатику вважав недостатнім засобом для здіймання
до Бога, тож на додаток створював систему позитивної
раціональної філософії.
У Шеллінґа розум розглядається як той, що звертається до себе, сприймається як предмет, віднаходячи
в собі суб’єкт–особу будь–якого буття, і завдяки якій
саме розум стає принципом апріорного пізнання буття.
Розум апріорний стосовно до буттєвих категорій. З
такою здатністю і змістом розум постає як об’єктивна
безконечна пізнавальна сила мислення у бутті сущого.
Тут категорії буття програють перед реальною силою
діалектичного мислення. Тут напрошується вихід
Першосущого (Ur–Grund або Un–Grund) у ряд рухомої
реальності аж до зустрічі знову ж таки з трансцендентною
реальністю, оскільки безпосередній зміст наділений
рухомою природою, що здатна виводити його поза межі,
породжуючи наступний етап руху. Шляхом заперечення
всього того, що не є суще, розум наполегливо
дошукується здіймання до єдиного Найреальнішого
сущого (Prius) – тотожного собі, бо воно не є «іншим».
Найвище Начало – «абсолютна тотожність». Але з ким?
На думку Шеллінґа, з розумом [8, с. 118].
Певним ключем–поштовхом до відкриття цієї
системи можуть послужити слова Мефістофеля з
ґетевого «Фауста», на яких акцентує увагу Шеллінґ у
першій книзі «Філософії об’явлення»: «O glaube mir,
der manche tausend Jahre / An dieser harten Speise kaut, /
Dass von der Wiege bis zur Bahre / Kein Mensch den alten
Sauerteig verdaut!/ Glaub’ unser Einem, dieses Ganze / Ist
nur für einen Gott gemacht!/ Er findet sich in einem ew’gen
Glanze,/ Uns hat er in die Finsterniss gebracht,/ Und euch
taugt einzig Tag und Nacht» [6, с. 57]. («Повір мені! Я цю
сухеньку страву / Вже кілька тисяч років гриз! / А хто
з людей цю вічно–темну справу / З колиски до могили
вже доніс? / Ти нам повір! Цей світ величній / Для Бога
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тільки, – все йому! / Він сам сидить у славі вічній, / А
нас прогнав у вічну тьму. / А вам дає то день, то ніч»
[1, с. 59]).
Дух заперечення або вільного мислення дає привід
виводити реальне суще з того, що радше існує як «не
не–суще», звільнювати мислення від випадкового
існування, створюючи для цього мислення підстави
впізнавати себе самого. Зрозуміло, що ґарантом такої
мислительної конструкції для звичайних буттєвих форм
завжди виступав емпіричний досвід. Натомість ґарантом
існування Єдиного Самосущого у своєму чистому світлі
стає атрибут його незбагненності. Цей певний Х, під яким
приховується безумовна трансцендентна реальність,
необмежена нічим, у Шеллінґа більше іменентний
розумові, хоч ця трансцендентна реальність позбавлена
понятійності. Щоправда не завжди. Трансцендентна
реальність є тією дійсністю, що випереджує будь–яку
можливість. Під можливістю розуміється й зло, тож Бог
позбавлений будь–якого зла, а є безмежною любов’ю.
Негативна і позитивна філософії Шеллінґа. Тут слід
прояснити деякі деталі дуалістичної методології Шеллінґа,
які урівноважуються і зливаються у вільному раціональному
чи радше розсудковому мисленні за класичною схемою
Аристотеля: спершу логіка, потім онтологія. У Шеллінґа
шлях від сутності (Was) до існування (Dass) (philosophia
ascendens, знизу вгору) – це шлях негативного мислення,
а дорога від існування до сутності (philosophia descendens,
згори до низу) – дорога позитивної філософії. Остання
– це властиво дорога доказу існування Бога. Філософ
розглядає Бога як реальну, а не можливу Загальну
Сутність і Силу (Міць); реальну, а не можливу Загальну
Причину і Абсолютний Дух. У негативній теології діють
закони логічного мислення. Воно необхідне, іманентне,
акреаціоністичне і нагадує спосіб мислення Спінози, sub
specie aeternitatis: класичний приклад трикутника Спінози
(так само, як від сутності трикутника походить сума кутів,
то так само від сутності Бога походить світ, внаслідок
необхідної еманації).
Позитивна, вона же реально–історична філософія
– апріорна, але й негативна – теж апріорна. Проте
позитивна філософія не обирає за відправну точку досвід,
а тільки приходить до нього, стаючи апостеріорною
наукою. Натомість досвід Бога триває завжди і про нього
свідчить саме позитивна філософія. Остання доводить
походження світу дією свобідної волі Бога. Насправді
і позитивне і негативне богослов’я є дзеркальним
відображенням одне одного.
Окрім того постать Шеллінґа слід сприймати
як зв’язкову фігуру в історії філософії, оскільки
він намагався пов’язати об’єктивізм і абсолютний
детермінізм Спінози із суб’єктивізмом та ідеалізмом
свободи Фіхте.
В першій книзі «Філософії об’явлення» Шеллінґ
властиво обґрунтовує позитивну філософію (Begründung
der Positiven Philosophie), щоб спробувати відшукати
правдиву підвалину світу. Його пошук нагадує побудову
державинських віршів у поезії «Бог», де людина
виступає зв’язковою життєвих процесів, а природа
немов заснула в живокипінні своїх сил у своїй «душі»
(anima mundi), в чеканні розкриття таїни її прихованого
змісту. Жодне випадкове явище не можна пояснити за
допомогою самого явища. Немає відповіді і в людині –
вінці природи (Endzweck). Немає відповіді і в народженій
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свідомості, до якої крізь товщі поставання еволюції
доростала б природа, щоб себе самоусвідомити. Що
це за поставання? Звідки воно і якої природи? Чи воно
чуже людині? Чи людина засіб, чи ціль? – мучить себе
питаннями філософ і робить дивовижне відкриття.
Людина є творцем іншого світу, вона сама розпочала
новий процес побудови історичного ряду подій, коли
ще перебувала в лоні сліпої, чужої їй природи. Однак
людина володіє одним єдиним скарбом – свободою волі,
яка парадоксальним чином ув’язнює її саму, кидаючи на
дно незнання. Свобода волі на початку людського життя
була незаймана і чиста. Природа завмерла в очікуванні
розв’язку. Він в людині, в її ділах. Та от біда – людина
позбавлена цілі, а з нею втратив мету існування безкрайній
всесвіт. І тут Шеллінґ висуває своє класичне питання:
«Warum ist überhaupt etwas? warum ist nicht nichts?» [9,
с. 6]. На це питання не здатна відповісти жодна наука, а
може спробувати відповісти тільки філософія. Але яка
саме? На думку філософа, та, що черпає з реальності,
породжуючи дієве і постійно–тривале («Kraft aus der
Wirkendes und Dauerndes hervorbringt») [Там само, с. 11].
Вона має нагадувати легку євангельську ношу і легке
іго (Мт. 11, 30). Вона має бути одуховленою і в своєму
центрі має мати Абсолютного Бога. Але хто наділений
реально таким духом на щаблях розвитку природи, коли
не сама людина? В кому реально прокидається дух і
свідомість, коли не в ній, як у мікрокосмосі? Таким
чином у натурфілософії Шеллінґа «природа має бути
видимим Духом, духом невидимої Природи». Вона
прочитується як чистий розум, що перебуває в бутті.
Проте, щоб не сплутати дух людини з Божим Духом, тут
слід уважно спостерегти різницю між ними. Бог Дух –
це Провидіння, яке провадить рушійні сили природи до
конкретної мети. В цьому полягає й мета існування Бога,
згідно з німецьким філософом. Проте, коли Бог–Дух
здіймається над духом людини, то природа не посідає
усвідомленого духа.
У Шеллінґа зауважується «реал–ідеалістична»
система Богомислення, покликана зобразити щаблі
прокидання свідомості, і ця «ідеал–реалістична система»
найкраще розкрита філософом у творі «Система
трансцендентального ідеалізму» (1800). Під останнім
розуміється саме ідеал–реалізм – зсинтезований варіант
«сірої» теорії і життєвої практики. Ось чому тепер не
обійтись без філософії мистецтва, щоб віднайти ключ до
всієї природи. Ось чому тут стає в пригоді естетичний
досвід Канта, направлений на відкриття самосвідомості.
Не даремно вже у «Фаусті» Ґете цитує класичний
вислів: ars longa – vita brevis. Вічні цінності
усвідомлюються як ті, що заховані у творах мистецтва,
де, здавалося б, скінченний витвір насправді постає
носієм безконечного, стає абсолютно об’єктивним і
цінним. Але тут знецінюється сама філософія, бо вона
не несе відповідальності за свою необ’єктивованість. І
Шеллінґ це добре усвідомлював. Тож правдива філософія
має бути творчою на рівні мистецької цінності, має
потягати до висот розкриття вічного сенсу буття. Чи є
така філософія? За концептуальним рядом «філософія»,
«естетика» залишається один крок до нової омріяної
міфологічної реальності, до «міфу».
Особовий Бог Шеллінґа. Обравши у провідники
філософа Фіхте, молодий Шеллінґ відштовхувався
у палких розмислах від філософії «Я», проте
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розуміючи оте Я як абсолютне, вічне і безконечне Я
трансцендентного і таємничого Бога. Філософ був
провідним романтиком і за принципом Ф. Шіллера
(«Das Geheimniss ist für die Glücklichen») вбачав у цій
містичній тайні джерело справжнього щастя [9, с. 11].
Це був його особистий теоретичний досвід Бога, талант,
дарований Всемогутнім. Шеллінґ усвідомлював усю
неможливість безпосередньо охопити самого Бога в
абсолютній і безконечній реальності, бо така спроба
не під силу скінченному духу, тож наважувався на
визнання Його дії в душі. Подібне особове відношення
забезпечує пояснення всесвіту, що звернений до Бога,
відштовхуючись від Нього. Ніхто з тодішніх мислителів
ідеалістів, окрім Шеллінґа, і в думці не припускав
спілкування з особовим Богом. Філософ творить
справжні захоплюючі богословські розділи з тринітарної
тематики про відношення між Особами Пресв. Трійці у
творі «Філософія об’явлення».
Вже в концептуально завершеній праці «Система
трансцендентального ідеалізму» (1800 р.) Шеллінґ
урівноважує в цінності філософію природи і трансцендентальну філософію. Множинності феноменів може
передувати чиста єдність між природою і духом. Колове
обертання від світу природи до царства духа і навпаки,
на думку Шеллінґа, забезпечує таку єдність.
У Бозі, на думку філософа, зустрічаються два начала:
ірраціональна воля і раціональна сила, Дух і Природа.
Боротьба між ними неминуча. Життя в Бозі неодмінно
відображається й у житті людини, з тою відмінністю,
що в Бозі любов завжди перемагає, Його свобода долає
ірраціональну сліпу потугу зла. Зло прогнане з життя
Бога, там йому немає місця.
Врешті мислитель радить орієнтуватись на
християнську філософію як на модель правдивої
філософії (див.: початок мюнхенських лекцій 1827 р.).
Можна тільки припустити, що такий, захоплююче
описаний Шеллінґом щабель «завершення Себе»
Богом, знаходить вирішення у кенозисі, у вираженні
любови до людини і в пробудженні її прихованих
духовних сил до народження для нового життя, життя
в Бозі. Таке припущення обумовлене самим фактом,
що у своїй системі Шеллінґ ні на мить не виключав
думку про Абсолют, дошукуючись цього вирішального
Богозавершення. Якщо так, тоді ми отримуємо добрий
урок від німецького Богомислителя.
Абсолютний Prius «Філософії об’явлення» у
Шеллінґа. Вище, на матеріалі праці «Філософія
об’явлення», ми наводили основні відмінності між
негативною і позитивною філософією Шеллінґа, тож
тут змушені знову оцінити вартість циклу лекцій,
які філософ читав у Берлінському університеті від
1841 р. в останньому періоді творчої діяльності, і що
важливо, після десятиліття з дня смерті Геґеля. Мова
йде про тридцять сім лекцій, зібраних у книгу, яка була
опублікована посмертно, сином філософа. Як відомо,
філософ виступав з критикою доктрини Геґеля ще на
лекціях в Ерлангені. На думку Шеллінґа, помилка Геґеля
полягала в тому, що філософ не визнавав того факту, що
вся раціональна і наукова філософія є логічною, а тому
висував логіку тільки як частину раціональної філософії,
поза якою ставив філософію природи і філософію духа
[4, с. XL]. Геґель, як зауважував Шеллінґ, впав у «новий
Вольфіанізм» (neuer Wolffianismus).
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За життя Шеллінґа праця «Філософія об’явлення»
не була опублікована. Проте, як зазначає італійський
упорядник твору «Філософія об’явлення» А. Баусола,
в жодній іншій праці не знайдемо такого чіткого
систематичного
викладу
основних
положень
теоретизування філософа [4, с. VII]. Як вже зазначалось,
Шеллінґ був переконаний, що у своїй філософії
відштовхується від правдиво реального Суб’єкту, а не
тільки від чистого поняття. Тож «Філософія об’явлення»
стала здійсненням плану побудови позитивної
філософії. Цей план, за свідченням історика філософії
К. Фішера, почав реалізовуватись від 1831–32 р. [5, с.
248–49]. Він полягав у переході від негативної філософії
до позитивної, від можливого сущого до актуального
і в приході до істинного та автентичного Сущого,
позбавленого всякого поставання. Чи таке відкриття
здійснювалось ірраціональним шляхом, поза законами
дедуктивного раціоналізму? Або, як запитує той
самий Баусола, «шеллінґіанська доктрина про істинне
Суще відтворює в певному значенні крок, здійснений
Кантом, який пробував, з практичних мотивів і потреб,
реставрувати того Бога, якого спекулятивна філософія
не творила?», відповідаючи, що Шеллінг не був ані
ірраціоналістом, ані гносеологістом [4, с. XLVII–XLVIII].
І це так, бо, як зауважує сам Шеллінґ, «позитивна
філософія відштовхується від такого сущого, що існує
поза мисленням в абсолютний спосіб... є понад всяким
досвідом, бо випереджує всяку думку: отож є абсолютно
трансцендентним буттям від якого й відштовхується
позитивна філософія» [9, с. 127]. Існування такого
абсолютно трансцендентного буття Буття не доказується:
«Бог існує. Така пропозиція зовсім не означає, що
поняття цього Prius є = поняттю Бог. Його значення
наступне: цей Prius є Богом, не згідно з поняттям (nicht
dem Begriff), а в реальності (sondern der Wirklichkeit)»
[Там само, с. 128]. Необхідне Суще існує, бо було б
абсурдно, щоб буття без небуття не було (тобто, щоб не
існувало сущого без небуття). Таке Буття відмінне від
того, що постає, оскільки оце останнє є здійсненням і
проявом сили Буття. Те, що постає – несправжнє буття і
не може бути Першоначалом.
Коли ж таке Буття Необхідного Сущого поза доказом
(бо воно пізнається необхідно, а не гіпотетично), то
все ж доказується те, що випливає з Нього, те, що є
фактом. Що цікаво, так це зауваження у Шеллінґа про
зміст негативної філософії, де природа всякого сущого
є безконечною силою (потенцією) буття, матрицею
всякого можливого сущого. Оскільки первинний
зміст всякого буття–сущого визначається тією самою
природою буття, що є Богом [4, с. LХХІІІ]. Ось чому,
зрешту, світ має мати своє буття в Абсолюті. Тож слід
доказувати Божественність оцього Prius (Gottheit jenes
Prius), що є Богом і доказувати, що Бог існує. Тут
Шеллінґ дотримується лінії апостеріорного доказу
існування Бога, усвідомлюючи той факт, що коли
позитивна філософія не відштовхується від досвіду, то
тоді вона мала б бути апріорною наукою і негативною
філософією. Проте, коли для негативної філософії
досвід служить підтвердженням, але не доказом, то
раціональна філософія основується на правді про
іманентну необхідність свого прогресування. Вона
незалежна від існування, яке було б правдивим навіть
тоді, коли б нічого не існувало.
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Цілком іншою є позиція позитивної філософії. Вона
зростається з досвідом і розвивається разом з ним. Вона
теж вважається апріорною наукою, проте у ній Prius, від
якого вона відштовхується, не є просто чимось першим
до досвіду.
«Абсолютний Prius є тим, що не має жодного іншого
prius, відштовхуючись від якого можна було б дізнатись
про Нього. Буття абсолютного Prius означає: не бути
відомим апріорі. Тут, у позитивній філософії полягає
правдивий емпіризм, оскільки те, що показується
в досвіді стає разом з тим співдіючим елементом
філософії» («Das absolute Prius aber ist, was kein Prius hat,
von dem aus es erkannt wird. Das absolute Prius seyn, heisst
also: nicht a priori erkannt werden. Hier, in der positiven
Philosophie, ist also eigentlicher Empirismus, insofern als
das in der Erfahrung Vorkommende selbst mit zum Elemente,
zum Mitwirkenden der Philosophie wird») [9, с. 130].
У позитивній філософії, на думку Шеллінґа,
«апостеріорний доказ не діє у звичному розумінні його
функції, бо шлях не пролягає від ефекту до причини, а
навпаки, від причини до ефекту. Причина, оскільки згідно
із своєю природою (der Natur) є тим, що випереджує,
то тоді тут і полягає prius доказу. З такої (природної)
позиції причини і ефекту приходиться до висновку
про те, що тут, поки причина (Бог) підлягає доказу або
ж випливає апостеріорі чи per posterius, то в наслідку
(світ) сприймається у понятті апріорі» [Там само, с. 130].
Від початку до кінця тут мова йде про цілісний досвід
(die gesammte Erfahrung), а не про якийсь певний досвід.
Позитивну філософію не можна ніколи у повноті
завершити, вона не є системою. (Є такою тільки тоді,
коли є стверджувальною). Раціональна філософія є тією,
що шукає об’єкт найвищого знання (тобто мудрості) і
знаходить його в кінці свого шляху в понятті. Проте, з
позитивного боку, філософія досягає своєї мети в такий
спосіб, що її доказ не дається в жодному партикулярному
члені (einzelnen Gliede), а невпинно розвивається.
Цього доказу достатньо, але він ще не завершений
(nicht abgeschlossenen Beweises). Позитивна і цілісна
філософія характеризується рухомістю, неспокоєм
та адогматичністю. Тому доказ є доказом для тих, які
хочуть прогресувати і завжди мислити, намагаються
бути особами думаючими (die Klugen). Такий доказ «не
є геометричним доказом, яким можна змусити якусь
особу, що вже є змушена, навіть немудру, тоді коли я
не можу нікого зробити мудрим через досвід, якщо той
цього сам не захоче; з цього приводу у Псалмі 14, 1
говориться, що нетямущі кажуть у своєму серці: немає
Бога» [Там само, с. 132]. Позитивна філософія є істинно
вільною. Шеллінґ пропонує вибір: «wer sіe nicht will,
mag sie lassen» («Хто її не хоче, той може її покинути»).
Для цього існують різні філософські шляхи до вибору,
для цього є креаціоністична і еманативна доктрини,
негативна і позитивна філософії. Для цього, за словами
Лессінга, «zum Behaupten gehört vor allem ein Haupt» –
«щоб щось стверджувати принаймні треба мати голову».
На думку Шеллінґа, схопити відмінність між негативною
і позитивною філософією важко. Тільки та філософія
може вважатися справжньою, в якій усі вагомі питання
наділені моральним і теоретичним змістом.
«Філософію об’явлення» не варто сприймати як
Offenbarungsphilosophie – як якусь Богооб’явлену
філософію або чисту Freiheitsphilosophie. Як зауважує
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німецький мисленник, «Філософія об’явлення» торкається не тільки формального боку якогось божественного
акту, а – загального принципу об’явлення, його змісту і
всеобіймаючого зв’язку, в якому тільки й можна збагнути
цей зміст» [9, с. 141]. Це мова радше про абсолютну
Божу свободу. У ній Бог не прив’язаний ні до чого,
навіть до свого власного буття. «Так само як світовий
процес в цілому є тайною Бога, яка розкривається тільки
поступово, так само є й таємниці Божого керування
світом в частковому» [Там само, с. 305]. Це мова про
пряму стезю Бога, яку пригадував старозавітний пророк
Осія (14,10: «бо путі Господні праві»). Бог наділений
силою і міццю. «Ця сила іншого, відмінного від Бога
буття прихована в Бозі, вона відкривається для нього з
самого спочатку як щось непередбачливе. Оте приховане
в Бозі (те, чого ніколи не було відрізняється тим, що
спочатку є можливістю) має вийти з Нього саме для
того, щоб, повертаючись, бути в якості знаючого або
свідомого в тому, в чому воно спочатку було несвідоме»
[Там само, с. 296]. За свідченням Йоана Кеплера, Бог
«ходить» прямо, тоді коли створіння – криво (кривизною
сповнений рух небесних тіл, переломлення світла тощо).
Шеллінґ це усвідомлював.
Філософ вчить відкривати в собі скарби духа.
Зрозуміло, що в тій людині – Urmensch, яку має на увазі
філософ, говорячи про Бога і відношення Його до людини,
переживає Бог у іншій формі свого буття. Оскільки Бог є
здійснений у собі і завершений, не повинен припускати
факту свободи і самопізнання у людині. Тут зауважується
певний парадокс. Ось чому Шеллінґ змушений повести
мову про автентичну свободу людини, оскільки від цієї
свободи залежатиме вибір–актуація або ж не актуація
сили буття у космічному процесі надалі, у новому
розвитку.
Щоправда, стає незрозуміло, як можливо, щоб Бог
міг утримувати в собі послідуючі сили (потенції), проти
своєї волі, поза собою? Чому він не застосує свою силу
і не знищить їх актом самознищення, показавши свою
Всемогутність? [4, с. LХV]. Такі питання свідчать
про одну із слабких сторін філософії Богопізнання
Шеллінґа.
На жаль, ми не можемо зупинятися тут на
перегляді усіх лекцій Шеллінґа, присвячених тематиці
Богомислення, і відповідати на поставлені питання.
Зауважимо тільки ще раз, що філософ продемонстрував
вміння мислити не гірше від інших новоєвропейських
філософів і таки запропонував нове бачення розвитку
Богопізнання, що вже займалось на обрії епохи, в якій
йому випало жити і мислити.
Відношення філософії Шеллінґа до ідеалізму
Геґеля і екзистенціалізму К’єркеґора. Говорячи
про внесок Шеллінґа у філософію Нового часу,
варто зауважити часті критичні випади на адресу
шеллінґіанства з боку К’єркеґора/ Данський філософ,
побиваючи геґельянство, з тих самих причин
виступав з критикою Шеллінґа, оскільки позиції
німецьких філософів майже збігалися. Помилка Геґеля
вбачалась у конкретизації загального поняття, як у
єдиній і винятковій первинній реальності, що здатна
мислити себе саму. Первинним, згідно з Геґелем,
вважалось буття людини загалом, її дух. Мислення
і буття, сутність і існування збігались таким чином,
що сутність розглядалась як існування, онтологічна
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реальність переходила у логічну. Тож критиці підлягало
оте «загальне» геґелівської філософії. Поняття не мало
б замінювати реальне, під яким розумілося б поняття
буття як загальне поняття. Бо, на думку К’єркеґора,
реальне є завжди «одиничне». Від простого поняття
буття не можна вивести нічого. Те, що подумане не
може заволодіти власною самостійністю. Тож сутність
може бути тільки індивідуальна. Універсальність
сутності належить тільки до мислення, а не до буття.
Висновки і перспективи подальших досліджень.
Як висновок, Шеллінґ відмовився від геґелівського
розуміння сутності як безпосередньо актуальної, бо
сутність не є існуванням. Проте філософ не позбувся
геґелівської проспективи подачі первинного prius,
здатного розвивати свої властиві змісти, поодинокі
факти, конкретне суще. Звідси й помітна відмінність
між позиціями Шеллінґа і К’єркеґора (але й зближення,
оскільки Шеллінґ теж не поділяв цих поглядів Геґеля):
немає необхідного переходу від можливості до
реальності, а чисте буття, – відправна точка діалектики
Геґеля, – є порожнє буття, абстракція? від якої ніщо не
походить. В той час, коли Шеллінґ не поділяв поняття
чистого буття за Геґелем, бо від нього не можна
започаткувати жодного процесу, все ж розглядає чисте
буття як таке, що позбавлене будь–якої детермінації.
Натомість К’єркеґор цілком відкидатиме вчення про
чисте буття.
Шеллінґ і К’єркеґор обидва виступали на захист
християнської філософії і християнства, зокрема.
Проте, коли Шеллінґ не обґрунтовував Боговтілення
Христа, цікавлячись проблемою Urmensch, данський
філософ проводив велику первинну різницю між Богом
і людиною на рівні прірви між ними. К’єркеґор був
переконаний, що людська природа перебуває не разом
з божественною, тож тоді Бог втілився в людину. Тут
немає ні тіні раціоналізму.
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Особливості органіцизму в філософії історії
К. Леонтьева і М. Данилевського
Досліджено особливості застосування методології органіцизму при
побудові моделі суспільства і історичного процесу у Миколи Данилевського і
Костянтина Леонтьєва.
Актуальність теми визначається можливістю застосування
методології органіцизму для вирішення проблем сучасних суспільств,
пов’язаних з формалізацією і механістичністю відносин у соціумі.
Метою дослідження є виявлення основних складових органіцизму у
Данилевського і Леонтьєва, а також з’ясування відмінностей його проекції
на соціум і історичний процес.
М. Данилевський бере за зразок наукової об’єктивності принцип
природної системи і поширює його з природознавства на суспільствознавчі
дослідження. В результаті суспільство розглядається ним як унікальний
організм – культурно–історичний тип, який при порівняльному дослідженні
повинен визначатися не лише рівнем розвитку, а й типом. В сукупності
культурно–історичні типи є дискретними, відокремленими явищами, мають
власну специфіку і не підлягають жодним універсальним закономірностям.
К. Леонтьєв також розглядає суспільство як організм, але знаходить
універсальну природу культурно–історичних типів. Філософ вказує на спільні
алгоритми їх розвитку і важливість взаємодії, діалектичного співвідношення
в історичному поступі.
Ключові слова: органіцизм, історіософія, історія, культурно–
історичний тип, суспільство, Захід, Європа.

Соціальна проблематика залишається актуальною,
оскільки сучасні суспільства постійно зіштовхуються як
зі старими, так і з новими викликами, відповідь на які не
можливо дати без застосування філософської методології.
Однією з невирішених залишається проблема підстав і
чинників об’єднання індивідів у певного роду спільноту
– смію, територіальну общину, громаду міста, селища
і, нарешті, націю, людство. З одного боку, людська
цивілізація другого тисячоліття ери Христа має чималий
досвід побудови зазначених спільнот і механізмів їх
взаємодії. Існують національні і міжнародні системи
права, політичні, економічні алгоритми організації
взаємодії між індивідами у соціумі. Але, часто їх
функціонування набуває формального, механічного
характеру, а внутрішні, свідомі чинники відходять
на периферію, чи то зникають взагалі. Як наслідок,
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сучасне суспільство перетворюється на складний,
детально диференційований, інертний механізм.
Індивіди взаємодіють в ньому не за усвідомленою,
природною потребою, а за обов’язком, виконуючи
певні інструкції. Втрата внутрішньої мотивації до
взаємодії у соціумі проявляється, зокрема, у численних
протестах молодіжних субкультур які в різноманітному
вигляді демонструють відхід від формалізму. На наше
переконання, ефективним інструментом дослідження
і вирішення зазначеної вище проблеми є методологія
органіцизму.
Метою даної статі буде порівняльний аналіз історіософських концепцій Костянтина Леонтьєва і Миколи
Данилевського. Зокрема ми виявимо відмінні риси
у застосуванні методології органіцизму у розумінні
соціуму і динаміки його розвитку зазначеними
мислителями.
Філософська спадщина М. Данилевського досліджена
ґрунтовно, особливо історіософія і філософія суспільства.
Перші спроби осмислення належать його сучасникам.
Серед них слід згадати М. Бердяєва [2], В. Зеньковського
[4], М. Лосського [6]. В радянській історіографії
вирізняються дослідження А. Філатова, К. Султанова,
П. Зайончковського. Серед сучасних дослідників варто
назвати Ю. Пивоварова [8], А. Захарова, С. Бажова і
В. Міхеєва [7]. Органіцизм М. Данилевського ще потребує
певної рефлексії в контексті аналогічних підходів інших
авторів. Філософська спадщина Костянтина Леонтьєва
досліджена менш ґрунтовно. Дореволюційні дослідники
упереджено оцінювали його ідеї, а часом не помічали
їх далекосяжності. За радянських часів К. Леонтьєв
сприймався як ідеолог монархізму, ієрархічного
суспільства, а з іншого боку актуальність цивілізаційного
вибору відпала з прийняттям комуністичної ідеології.
За оцінкою В. Розанова ідеї Леонтьєва випередили свій
час, відтак залишилися не сприйнятими [9]. До ідей
Леонтьева вороже ставився С. Трубецькой, назвавши
його апологетом «реакції і мракобісся», а концепцію
візантизму вважав «мертвою і такою, що віджила»,
«жахливою, болючою утопією» [10, с. 123].
Та саме цікаве, що до творчості К. Леонтьєва
скептично ставилися і слов’янофіли. Так, вчення
Леонтьєва І. Аксаков охарактеризував як «хтивий
культ палки». З цього приводу В. Розанов зазначав, що
слов’янофіли навіть «страшилися прийняти його до
своїх лав» настільки неординарним було їх враження
про Леонтьєва.
Неоднозначні відгуки про Леонтьєва залишив
М. Бердяєв, визначивши його як «філософа реакційної
романтики» [1, с. 216]. Спробу Леонтьєва відродити
Росію через звернення до візантійських взірців культури
і державності Бердяєв різко критикує, стверджуючи, що
мислитель «хапається за візантійську гниль в пориві
відчаю» [1, с. 216].
Лише в наш час почали з’являтися поодинокі
дослідження, в яких потроху долається упереджене
ставлення до К. Леонтьєва.
Успіхи природознавчих наук у XVIII–XIX ст.
вплинули на формування філософських концепцій
людини і суспільства. Успіхи Ч. Дарвіна у розробці
і практичному доведенні еволюційної теорії стали
каталізатором для розробки органічної моделі суспільства, яка вже поширювалася в період романтизму
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під впливом ідей Ф. Шеллінга. Суспільство постало
як результат біологічної еволюції людини, як форма
пристосування для більш ефективного виживання в
природі. Тим самим долався класичний постулат про
розумну природу генези соціуму. В філософському
середовищі органіцизм зазнав розмаїтих метаморфоз і
дав численні сходи. В російській філософії органіцизм
репрезентували Д. Велланский, О. Галич, М. Надєждін,
М. Павлов, О. Хомяков, І. Киреєвський, К. Аксаков,
Т. Грановський, П. Кудрявцев, Ф. Достоєвський,
В. Соловйов, М. Страхов і кожен мав свою специфіку.
Підґрунтя теорії культурно–історичних типів,
цивілізаційну логіку історичного процесу Миколи
Данилевського теж склав різновид органіцизму. В роботі
«Росія і Європа» [3] Данилевський встановлює принцип
«природної системи» у якості мірила якому має відповідати
будь–яка наука, при чому не тільки природнича, а й
гуманітарна: «Але якщо поняття про природну систему і
було вироблено ботанікою і зоологією, воно, без сумніву,
не є їх певною особливістю, а є спільним надбання всіх
наук, необхідною умовою їх вдосконалення» [3, с. 54].
Для розуміння явищ природи не достатньо визначити
ступінь складності явища, його співвідношення за рівнем
організації з іншим явищем. Необхідне розуміння типів
явищ, що має виконуватися і при дослідженні суспільств
– історичних явищ: «Без подібного ж розрізнення –
ступенів розвитку від типів розвитку – неможлива і
природна класифікація історичних явищ» [3, с. 55].
Таким чином, Данилевський пропонує природну систему
історичних явищ у вигляді співвідношення культурно–
історичних типів – аналогів біологічних організмів, що
різняться не стільки за ступенем розвитку, скільки за
типом розвитку: «Форми історичного життя людства, як
форми рослинного і тваринного світу, як форми людського
мистецтва (стилі архітектури, школи живопису), як форми
мов (односкладові, префіксальні, гнучкі), як прояв самого
духу, що прагне здійснити типи добра, істини і краси (які
цілком самостійні і не можуть же вважатися один розвитком
іншого), не лише змінюються і вдосконалюються
зростаючи, але ще й урізноманітнюються по культурно–
історичним типам» [3, с. 55]. Ось так органіцизм у
Данилевського стає основою цивілізаційного підходу в
історії, котра виступила альтернативою по відношенню до
схеми всесвітньої історії як односпрямованого поступу по
сходинках загальнолюдського прогресу. Історії як єдиного
цілого, яке лінійно, прогресивно розгортається у часі не
існує [3, с. 71–73]. Данилевський заперечував будь які
універсалістські устремління в баченні мети історичного
розвитку. Створення «загальнолюдської цивілізації», на
його думку, породить виникнення всесвітньої держави
з системою глобального управління заснованого на
примусі. А це було б найгіршим з усього, що може
випасти на долю людства: «Чи всесвітня монархія, писав
він, чи всесвітня республіка, всесвітнє владарювання
однієї системи держав, одного культурно–історичного
типу – є однаково шкідливими і небезпечними для
прогресивного ходу історії… Більшого прокляття не
могло би бути накладено на людство, ніж створення
на землі єдиної загальнолюдської цивілізації… Це
дорівнювало б припиненню самої можливості всякої
подальшої успішності або прогресу…» [3, с. 73]. Та це не
значить, що історія позбавлена єдності і немає кінцевої
мети. На думку Данилевського, прогрес полягає не в тому
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щоб усі суб’єкти історичного процесу крокували в одному
напрямку. Прогрес в тому, щоб обходити все поле, котре
утворює поприще історичної діяльності людства, у всіх
можливих напрямках і досягти такого стану, за якого всі
можливості культурної діяльності (в межах будь–якого
історичного типу) будуть повністю реалізовані [3, с. 73].
Коли певний культурно–історичний тип досягне
максимального втілення свого творчого потенціалу у
сфері релігії, мистецтва, економіки, політики і права, тоді
буде досягнута вища мета історичного буття – історичне
«поле» буде пройдене у всіх можливих напрямках.
Тут ми спостерігаємо особливість органіцизму
М. Данилевського, яка полягає в спрямованості на
одиничне, окреме, національне. Данилевський заперечує
існування всезагальної мети у розвиткові окремих
суспільств, заперечує прагнення культурно–історичних
типів до загальнолюдських об’єднань, хоча й передбачає
об’єднання слов’ян в одному державному утворенні.
В цілому ж людство у Данилевського залишається
сукупністю «одноклітинних» національних утворень
різного рівня і типу розвитку.
У Костянтина Леонтьєва органіцизм проявився
інакше. Леонтьєв отримав медичну освіту, тож був
близьким до природознавства і, на відміну від Данилевського, віддалився від релігійних концептів, хоча й не
позбувся їх повністю. Відтак, К. Леонтьєв переосмислив
теорію культурно–історичних типів, надавши їй
універсальної спрямованості. В житті усіх культурно–
історичних організмів Леонтьєв виокремлював три
стадії розвитку:
1. первинна простота;
2. «квітуча складність» і диференційованість;
3. вторинне зрівнювальне змішання.
Триєдиний процес розвитку має для Леонтьєва
універсальний характер, так як йому підпорядковані усі
факти світової еволюції: біологічні процеси, починаючи
з «ледь видимої билинки, що росте в полі», і включає всю
природу, всі явища суспільного, політичного, художнього
життя. Свої припущення філософ підтверджує багатьма
прикладами з історії цивілізацій і культурних світів, з
життя органічної природи і явищ неорганічної, доводячи
універсальність триєдиного закону розвитку усюди.
Будь–який культурно–історичний тип обов’язково
проходить всі ці стадії і потім гине. Життєздатність та
історична стабільність будь якого народу визначається
різноманітністю, диференційованістю і виразністю
усіх форм його культурного життя. Подібно усім
слов’янофілам, Костянтин Леонтьєв вважав, що на той
час романо–германська Європа пройшла основні стадії
свого розвитку, а тому знаходиться у стані згубного
змішування і спрощення.
Більш ніж за півстоліття до німецького філософа
Освальда Шпенглера Леонтьєв передбачив негативні
наслідки егалітарно–ліберального процесу [8, с. 91].
Західний прогрес, на його думку, це не процес розвитку,
а процес розпаду, процес знищення особливостей
і своєрідності, властивих національним культурам.
Західний індивідуалізм – це характерна риса капіталізму:
охоплений всепоглинаючою жагою наживи, він здатний
перекреслити будь–яку індивідуальність, переступити
і через індивіда, і через ціле покоління. Індивідуалізм
створює людину пройняту раціоналізмом і утилітаризмом
для якої сенс буття не в моральному самовдосконаленні,
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пізнанні Бога, прагненні до вищої краси, а в накопиченні
матеріальних цінностей і їх споживанні. Леонтьєв одним
з перших відчув руйнування культури в ліберальному
суспільстві. Він попереджав, що заміщення духовних
потреб матеріальними веде до деградації особистості.
Так людина повертається до первісного стану –
зоологічної боротьби за право перемагати іншого будь–
якими засобами. Таку людину не хвилюють ні вселенські
лиха, ні жертви, ні страждання. Таким чином, ліберальна
свобода виявилася «свободою вільного занурення в
тваринний стан» [5, с. 92].
Органіцизм у історіософії Леонтьева призвів до
переважання естетики над мораллю. Природа позбавлена
моралі, вона занурена у безперервний рух і боротьбу за
існування. Виходячи з аналогічної логіки К. Леонтьєв
стверджував необхідність і благо нерівності, контрасту,
різноманіття як основи гармонії та краси. В цьому
баченні поєднувалися естетична, біологічна, моральна,
соціальна і релігійна сторони суспільного буття,
ставши загальним, відмінним принципом філософії
Леонтьєва. На його думку, прагнення до рівності
аналогічне прагненню до однобокості, одноманітності
та змішання, що заперечує життя. Сам Бог хоче ієрархії,
тобто нерівності, різноманіття. Світ демонструє собою
багатоманітність, а гармонія його буття не тільки не
виключає наявності боротьби та страждань тобто – зла,
але навіть потребує його для контрасту. Леонтьєв бачить
більшу моральну висоту в суворості життя, жорстких
випробуваннях, боротьбі за життя і панування, аніж
в ідеї спокійного блага людства. На його думку чисте
добро естетично не привабливе, потворне, для його
краси необхідне зло, тобто контраст доброго і злого,
темряви та світла, Бога і Диявола. Таке відношення до
зла, звичайно ж суперечило православному вченню і це
було предметом частої критики, але водночас тут була
специфіка саме позиції Леонтьєва в якій вгадувався
сильний вплив ніцшеанської філософії надлюдини,
причому в більшій мірі ніж православного гуманізму.
Таким чином, обидва мислителі реалізували
методологію органіцизму у побудові концепцій
історичного розвитку суспільств, але розуміння
його спрямованості різнилося. Для Данилевського
культурно–історичні типи відокремлені один від
одного по типу розвитку і наділені унікальними
формами втілення своєї сутності в буття. У Леонтьєва
органіцизм виявився у схожості етапів історичного
буття культурно–історичних типів, у соціальній
нерівності, жорсткій вертикалі влади і боротьбі за
існування, що й виражає природний стан речей.
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Specificity of organicism in the philosophy of the history
of K. Leontiev and N. Danilevsky
The specificity of using the methodology of organicism in the model of
society and the historical process of Nikolai Danilevsky and Konstantin Leontiev
is investigated. The relevance of the topic is caused by the applicability of the
methodology of organicism to solve the problems of modern societies. The purpose
of the study to identify the constituent elements of organicism in Danilevsky and
Leontiev, and the elucidation of differences in the application of the model of society
and the historical process.
An example of scientific objectivity N. Danilevsky uses the principle of
the natural system. He carries him from the natural sciences to social studies.
He regards society as a unique organism – a cultural–historical type that is
distinguished by the level of development and type. Together, cultural–historical
types are discrete, separate, unique phenomena, without universal tendencies.
K. Leontiev also explores society as an organism, and is universal in nature and
cultural–historical types. The philosopher discovers common algorithms in the
development of cultural–historical types, interaction, the dialectical relationship
between them in the historical process.
Keywords: organicism, historiosophy, history, cultural–historical type,
society, West, Europe.
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Концептуалізація Долі:
філософські інтерпретації
Проводиться аналіз смислового «поля» есхатологічного поняття
«Доля». Здійснюється вивчення проблеми його тлумачень та розумінь у
релігійній та світській літературі, культивується коло його інтерпретацій.
Виокремлюються існуючі підходи у розкритті теми роботи, обґрунтовується
дослідницька стратегія в осмисленні теми (її перспективи). Проаналізовані
засадничі концепти дослідження (світ, смерть, кінець, вічність, суд) у
контексті ідеї Долі.
Ключові слова: есхатологія, Доля, смисли, концепт, дефініції,
індивідуальна, Всесвітня.

Віднайдення та розробка нових авторських
підходів до осмислення релігійних феноменів розширює інтелектуальні перспективи академічного релігієзнавства, актуалізує проблему розвитку останнього.
Саме тому, ми звертаємось до розкриття та розбудування
смислового «поля» есхатологічної проблематики
людства.
Ступінь розробленості проблеми. Есхатологічні теми
пронизували всі релігійні та філософські (світоглядні)
системи людства.
Метою
стає
осмислення
концептуального
«поля» есхатології у контексті існуючих експлікацій,
виокремлення дослідницьких (смислових) шляхів у її
вивченні та осягненні.
Розглянемо смисловий бік концептуального простору
нашої теми (ідеї Долі): «коло», «закон», «світ», «час»,
«кінець», «вічність» та ін. Як наслідок цього, окреслимо
також існуючі світоглядні моделі світу.
Ідея кола розкриває уявлення людства про світ
(його Долі). Отже, звернемось до концепту «коло», яке
отримало своє укорінення в уявленнях людства та до його
термінологічного аналізу. У літературі ми знаходимо
слова, що спочатку був Бог та хаос. У певному сенсі
світ Бога та останній. Слово «хаос» в енциклопедичних
джерелах визначається як «пустий простір, щілина».
У римлян існували уявлення про щілину світу, які
фіксуються у латинському терміні «mundus». Останній
пов’язується фахівцями (лінгвістами) зі стародавнім
індійським словом «mandwdala», яке вказує на магічний
круг, шар. В історико–етимологічному словнику слово
«хаос» визначається як первинний стан (поза формою)
світу та Всесвіту. Це безкінечний простір [3, с. 332].
Окреслені тлумачення можливо інтерпретувати
так. Через щілину світу проникає певна енергія, яка
коловертається, існує на початку буття у певному стані,
який собою утворює коло, «шар». Отже, у просторі кола
існує ще не упорядкований хаос (елементів, енергій).
В грецьких текстах йдеться про «хаос» як «нижню
частину, безодню», як яму, яка все поглинає. Таким
чином, релігійна свідомість малює перед нами початок
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буття земного через ідею кола, яке коловертається, з
одного боку. З іншого боку, окреслює уявлення про світ
як нижній рівень Всесвіту.
У стародавньому світі поняття «мандала» окреслюється як сакральний центр світу, універсуму. Це простір,
в якому з’єднуються три космічні зони світоустрою, а
саме небо, земля, підземний світ. Отже, ми бачимо, як
поступово формується різнорівнева система світоустрою
у свідомості людства, а ідея кола стає її засадничим
елементом.
Поступово релігійна свідомість продукує уявлення
про координати простору. Дослідники їх пояснюють
через центральний космічний символ (дерево), який
з’єднує «серединний світ» з небесним і визначає його
систему координат. Окреслимо декілька думок із історії
виникнення уявлень про простори світоустрою. Так,
дослідники зауважують, що результатом розвитку
людської свідомості стають певні асоціації, які
пов’язувались завжди з ростом дерева. У всі часи
дерево символізувало початок світу, а його руйнування
сприймалось як кінець світу. Саме ці спостерігання стали
додатковим джерелом появи перших есхатологічних
настроїв та ідей (релігійної символіки).
Стосовно уявлень людства про виміри світу слід
додати про світ земний, світ небесний, загробний світ
(підземний світ). У цьому відношенні, на наш погляд,
необхідні деякі смислові прояснення. Це стосується
концепту світ «загробний як підземний». В повсякденній
свідомості, літературі він сприймається у прямому
значенні. Але ми знаходимо у філологічній літературі
додаткові, первинні контексти цього слова. Так, концепт
«загробний світ» тлумачиться як «світло», «сяяння» [2].
Це вказує саме на духовні виміри його буття, які по–
різному тлумачаться (у категоріях земного мислення та
у межах релігійного світогляду). Уявлення про виміри
небесного світу, а також наступні концепти розширюють
розуміння Долі універсуму (як простору в якому вона
здійснюється).
Домінуючими у християнському світогляді є уявлення
про «нижній», «середній» та «верхній» світ. Цікаво, що
Єрусалим сакральна свідомість усвідомлювала як центр
світу, а його стародавнім символом був знак «мандала»,
тобто коло [2].
Додамо кілька слів до раніше сказаного. З окреслених
уявлень веде свій початок стародавній тезис «Космос
починається з хаосу». Дослідники тлумачать цей вислів
як світ, який виникає з розщелини. Таким чином, у
замкненому колі організується певний вимір Всесвіту.
Цю ідею ми знайдемо в інших глибинах релігійної
думки, в її міркуваннях про перші дні творіння,
коли Бог звів один кінець світу з іншим (стародавня
символіка змії, яка тримає свій хвіст), поклав основу
упорядкуванню його меж. У стародавній грецькій мові
«світ» – це космос (порядок), упорядкований простір.
Він охоплює у смисловому відношенні три виміри, а
саме «за речами», «до речей», «понад речами» [2, с. 95].
Отже, з ідеї кола починається все існуюче буття.
Історичні моделі світу. Дослідники говорять про три
типи часу, які поступово склались у свідомості людства.
На їх засадах існують три типи уявлень про світ, тобто
моделі буття. У першу чергу йде мова про «циклічне» та
«лінійне» уявлення про розгортання часу, яке зафіксовано
у зазначених термінах. Дослідники вважають, що
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стародавній світ греків (їх Космос) мислиться у просторі
і часі незмінним. Світ існує поза часу. Наукова думка
стверджує, що ідея часу світу у стародавніх людей
була відсутньою. Але стосовно «незмінності світу».
Ми пам’ятаємо відомий вислів Геракліта: «Все тече та
змінюється», який нам розкриває інші контексти. Не
говорячи про античні вірування (стародавніх греків)
в колообертання душ у Всесвіті. На наш погляд,
говорити про незмінність можливо лише по відношенню
усталеності буття як певної системи (Бог створив світ і
т.п.), яка функціонує у встановлених Богом межах.
Християнська «лінійна модель світу». Світ Біблії
– це «олам», який тлумачиться як потік звершень часу,
світ як історія. Християнська свідомість виробляє
двовимірне уявлення про світ (як земний та небесний).
Він розуміється у контексті «цей час» та «майбутній
час». Зауважимо, що фраза «цей час» орієнтує на час,
який завжди є (для сучасників) у реаліях нашого життя.
А «майбутній час» у смисловому відношенні породжує
у свідомості якусь невідому абстрактну конструкцію,
яка взагалі може не мати жодного відношення до
нас теперішніх та реальності, яка станеться, колись
актуалізується. Не говорячи про конечність земного
життя людини, яка може настати у кожну мить її
існування. І не тільки її (людства). Крім того, система
міркувань «цей час» та «майбутній час» не зовсім така, як
презентується офіційною релігійною думкою. У цьому
сенсі слід пам’ятати і про вимір «небесний», який є у
просторі християнської свідомості. Коли йде мова про те,
що святі уже знаходяться «зараз» у Царстві Божому. Як
ми пам’ятаємо, «кінець часів» християн ще не наступив.
Отже, йдеться про теоретичну світоглядну модель світу
та її систему координат, а також про певні питання (які
виникають) щодо неї. Окрім того, дослідники вказують,
що християнська модель світу «лінійна» нагадує певне
коло, але в його розімкненому вигляді [2]. Поступово
ми звернемось до ретельного аналізу християнської
картини світу.
Отже, ми говоримо про циклічну, лінійну та «разом
дану» модель світу. Стосовно останньої моделі світу,
то в ній йдеться про уявлення, коли минуле, теперішнє
та майбутнє існують одночасно в «одній точці» буття у
свідомості людини й одночасно присутні у її дійсності.
Така модель есхатологічної ідеї Долі притаманна
Великим посвяченим своїх часів. Це і стародавні шамани,
жерці Єгипту, Рама та Крішна, Гермес та Орфей, Піфагор
та Мойсей, Платон та Ісус (за Е. Шюре) та ін. Саме вони
розкривали таємниці Долі людської душі, уявлення
про божественні світи, Закони універсуму. Дослідники
вказують, що в європейській культурі уявлення про час
як «разом даний» датується та локалізується з часів
стародавньої епохи. Так, відомості про таку модель світу
(часу) фіксуються у Гомера в його «Іліаді». Потім вони
зникають у 5 ст. до н.е. На зміну їй приходять уявлення
про час як «потік». Стародавні греки таку модель світу
(«разом дану») усвідомлювали як певний дар богів.
Її сенс сконцентровано у словах та формулі: все, що
минуло, що є і що буде, – це тут. Це є певна статична
(умовно) картина світу. Тут теперішнє сприймається
як суще, минуле також є суще, майбутнє розуміється
як таке, що стоїть перед очима «тут і зараз». Всі три
«часи» співіснують. Ці три світоглядні моделі стають
засадничими у просторі розкриття нашого дослідження.
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Звернемось знову до концептуального аналізу засадничих понять дослідження, а саме слова «закон», яке
входить у простір смислів ідеї Долі. Закон визначається
як зв’язок та взаємозалежність яких–небудь явищ
об’єктивної дійсності. Етимологія російського слова
за–конъ вказує на «начало» та «кінець». Корінь kon– //
ken– вказує на смисли «виникати, починатись, закладати
початок». Окрім цього термін вказує на межу між
початком та кінцем. У слові закон прийнято виділяти
кілька значень, але для них є спільне тлумачення, а саме
закон розуміється як межа, за якою знаходиться інша
сфера життя та духу. Закон визначає Долю. Це слідує з
наступних визначень. Злочинець – це той, хто перейшов
межу, а ворог сприймається як той, хто знаходиться за
межами своїх, де працює закон. Закон знаходиться в
середині сфери більш широкої. Останню усвідомлюють
як сферу добра та справедливості. У релігійній
свідомості кара стає наслідком гріха. Непокарання
відділяє людину (її душу) від Бога, а гріх, за який її
карають, стає відплатою [2].
Термін «закон» з наукової точки зору ми тлумачимо
як внутрішню необхідність, яка належить природним
явищам реального світу, тенденція зміни руху, розвитку.
Закон визначає загальні етапи та форми процесу
становлення.
Згадаємо про те, що ми говорили вище. Йде мова про
термін «світ» (виходячи з його етимологічного аналізу),
який тлумачиться як «дно» (галл. dubnus – глибокий
світ), а Космос (з англосаксонської мови) як «глубоке
творіння» (за значенням близьке до російського слова
безодня). Отже, в іншій системі координат мислення
світ знаходиться в глибинах Божественного буття,
може тлумачитись як безодня, мислиться у координатах
простору низового світу. В латині слово mundus значить
«яма», «жертовна яма», як «вхід у підземний світ». У
західноєвропейському ареалі – це світ (Космос) [2].
Таким чином, виходячи з цих визначень лінгвістами
концепту «світ» та «закон», ми обґрунтовуємо нашу тезу
про можливість інтерпретації земного світу (людей) як
певного виміру у Всесвіті, де здійснюється, з одного
боку, рішення Суду (небесного). В ньому все людство
відбуває покарання, він усвідомлюється як низовий
світ, з одного боку. Ми зараз не торкаємось уявлень в
історії релігійної думки про обраних, святих, або аватар.
З іншого боку, світ земний ми експлікуємо як вимір,
який «дає» шанс на Спасіння (простір, де здійснюється
«обробка, обтісування»).
Концепт «час». Розглянемо іншу важливу для нашого
дослідження категорію часу. Дослідники підкреслюють,
що зі словом світ пов’язується поняття часу. Латинське
слово «tempus» (час) визначалось як сакральний відрізок
часу, або точка часу. Спостереження за навколишньою
реальністю людства свідчать, що на великій відстані кожна
річ сприймається візуально як «крапка». У цьому сенсі
світ речей стає цією «крапкою часу» (у межах Всесвіту).
В енциклопедичних виданнях термін «час» експлікується
так: 1. Час – це відрізок «від і до». З точки зору
філософських міркувань час осмислюється у просторах
Всесвіту, який має свої межі. 2. Час як певний період,
який розділяє дві події (початок творення світу речей та
його кінцеві Долі). 3. Час охоплює певний об’єм. Перше
та останнє тлумачення орієнтує нас на усвідомлення під
їх кутом зору створеного фізичного світу. У цьому сенсі
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дослідники підкреслюють, що у грецькому, латинському,
германському ареалах культури поняття «час» пов’язане зі
словом обмежений, упорядкований простір нашого світу.
Цікаво, що древо, яке стоїть у центрі світу, символізує
час подій, які відбуваються у цьому просторі. Іншими
словами, «коло подій» [2]. Отже, ідея кола знову виходить
на поверхню смислів аналізованих термінів.
Йдемо далі. Нашу гіпотезу (презентацію ідеї кола
як атрибута релігійної свідомості) підтверджують
філологічні дані. Так, етимологія слова (з історичної
точки зору) «час» визначається як «обертати,
обертатися», тобто коловорот. Це вказує на певний закон
Всесвіту (його рух у вигляді колообертань), тобто Доля
всього існуючого вписана в загальні колообороти буття.
Дослідники вказують, що в римській культурі існував
термін «annus uertens» – рік, який коловертається. Він
розуміється також як світовий цикл, який рахується в 15
тис. сонячних років [2, с. 117]. Отже, концептуальний
аналіз виокремлює певні «малі» (день–ніч, рік та ін.) та
«великі» кола (цикли) здійснення творіння, існування
земного світу, його трансформації. Так, протягом історії
у релігійній свідомості час від часу сяє ідея циклів в
існуванні Землі (тобто її Долі). Таким чином, ідея руху по
колу стає атрибутом існування Всесвіту, його розгортань
(колообігу світу речей) та релігійної свідомості. «Зовні»
світ утворює коло, а «внутрішні» коловертання світу
речей також на це вказують.
Важливим для нашого дослідження у контексті
тлумачення терміна «есхатологія» стає наступний
концепт «кінець», а також слово «смерть». Релігійна
свідомість транслює їх як загальну долю, яка характерна
для всіх людей. Про смерть йдеться у Старому Заповіті,
коли наблизились Давидові дні до смерті. Він сказав, що
ця дорога призначена для усіх на світі, «для всієї землі»
[1Цар. 2:2]. Або в іншому фрагменті «ми конче помремо,
і ми як та вода, вилита на землю, що її не зібрати. Та
Бог не знищить душі і Він задумав не відвернути від
Себе…» [2 Сам. 14:14]. Релігійна свідомість говорить
про цю невідворотну необхідність, про минулість нашого
життя. Останнє є суєта, а кінець у всіх однаковий. Бог
сказав Адаму «вернешся в землю, бо з неї ти взятий. Бо
ти порох, – і до пороху вернешся» [Бут. 3:19]. Взагалі
протягом існування людства релігійні спільноти схильні
до посилення відчуття страху людини перед смертю.
Такий стан речей можливо розуміти як результат певної
ідеологічної «атаки». Зрозуміло, що культивується
і моральний чинник у розвитку духовної культури
людства. Але, на наш погляд, має місце і презентація на
цьому фоні конкретного шляху Спасіння (релігійними
культурами) як одного та істинного. Тема смерті як
неминучої загрози лунає у текстах Старого Заповіту. Вона
розглядається як кара за гріх. Культивується думка, що
Бог не створив смерті, а створив людину «нетлінною».
Взагалі темі смерті присвячено багато рядків теологічних
текстів. Але подивимось на цей концепт з іншого боку.
Якщо ми звернемось до енциклопедичних видань та
наукової думки, ми зіштовхуємось з іншим вектором її
усвідомлення. Так, у своєму словнику Даль зазначає, що
смерть є певний перехід, який здійснюється у момент, коли
душа покидає тіло. Смислове навантаження (у контексті
вірувань людства у безсмертя людської душі) припадає на
смисловий вектор «перехід як повернення» душі у сфери
небесного буття, тобто її першого сходження. У цьому
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сенсі можливо говорити, з одного боку, про проявлення
ідеї кола, яка так чи інакше «пульсує» у релігійних
культурах всіх часів. З іншого боку, про смерть як певний
етап переходу душі від однієї форми буття в іншу та як
атрибут колообертань Всесвіту. Означений контекст
орієнтує на продовження, а не на припинення життя
(нехай і в іншому модусі буття) та нівелює ідею кінця.
Йдемо далі. Слово смерть в одному зі своїх визначень
співпадає у смисловому відношенні з терміном «кінець».
Це розкривається у дослідженнях лінгвістів. Так, слова
«початок» та «кінець» виходять з одного джерела, а саме
корення конъ (від давньоруського конъ, тобто межа).
У більш повному визначенні кінець тлумачиться як
межа між минулим та теперішнім, а також теперішнім
та майбутнім. Таке визначення надає зрозумілості на
перший погляд «протилежних концептів», їх осмисленню
як тих, що виходять з одних і тих самих джерел: 1. Слово
«кінець» формується із слова конъ. 2. Слово «початок»
слідує з слів «ісконі», з самого початку, «исконный» (від
давньоруського «исконьный»), тобто «изначальный». У
цьому сенсі дослідники звертають увагу на те, що коли
роблять виміри довжини або відрізків чого–небудь, то
кінець одного відрізка стає одночасно початком нового.
Це є різновид просторово–часового коловорота. Він
відбивається в давньоруській мові у вихідних словах від
кореня «и.–е. urt– // uert–// uort–» та присутній у слові
«час». Дослідники наводять такий приклад. Так, російське
слово верста (від стародавнього вьрста) в одному зі своїх
значень визначається як покоління (буквально «одного
кола, одного повороту»). Російське слово «початок»
сформовано від дієслова «на чати». Праслов’янське –
čȩti, що має корінь кон– (кен). Дослідники вказують,
що такі відносини між смислами існують і в латинській
мові. Слово recens у родовому відмінку resentis (re–cen–s)
визначається як той, хто «тільки що прийшов», або «тільки
що отриманий». З сучасної точки зору класичної латини
смисл цих слів є «носієм» протиріч. А саме префікс –re
в класичній мові значить повернення та оновлення, а
ніяк не появу. Її значення співвідноситься зі значенням
латинського кореня сеn– (и.е. кеn–), тобто межа. Але це
така межа, яка є одночасно і початком якогось процесу, і
кінцем попереднього процесу, тобто крапка в кільцевому
процесі, в коловороті [2].
З поняттям часу тісно пов’язані два слова «кінець
світу» та «вічність».
Окреслимо історичний підхід, пов’язаний з поняттям
«останнього часу». Цей концепт виникає ще у вченні
Заратустри (6 ст. до н.е.). Там він пов’язується зі словом
«господство» (в Гатах Авести). Вчені вважають, що ідея
«останнього часу» потім розповсюдилась у Персії, а звідти
перейшла до іудейських релігійних уявлень. У межах
вавилонської та єгипетської релігій такої ідеї не було.
Як ми пам’ятаємо, слово «кінець» визначається як
межа у просторі і часі, а також ототожнюється з поняттям
смерть. Отже, кінець світу можливо тлумачити як певне
припинення в його існуванні, тобто межа його буття у
певній формі. А також такий, який може здійснитись «зараз
і тепер». Йде мова про те, що, з одного боку, у смисловому
відношенні кінець світу співпадає з його початком у
коловороті постійних трансформацій (речей). З іншого
боку, кінець є невловима, рухома одиниця мислення, його
не можливо зафіксувати (не все є доступним для нашого
сприйняття). Він може для когось (людини, людства) чи
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для чогось (землі, Всесвіту світу речей) настати будь–коли,
тобто зараз. Під таким кутом зору він стає не майбутнім,
а теперішнім, як завжди даним (потенційним). «Кінець»
може проявитись актуально кожну мить існування Всесвіту.
Таким чином, слово «кінець» ми тлумачимо як перехід та
стан у межах «разом даного буття».
Наступний термін «вічність». Основа слова вічність
в перекладі з грецької мови визначається як «життєва
сила, життя, вічність», як вічне, яке вічно длиться.
Російське слово вічність виходить зі слова вік. Його
перше значення – життя (життєва сила). У християнській
культурі концепт «вічність» пов’язується з грецьким
терміном «αιων, aion, аеоn, еон». Перше його значення
розкриває «життєву силу, життя, продовження людського
життя, вічність» [2]. Отже, вічне – це те, що завжди існує.
У цьому контексті нам згадується ідея безсмертя душі.
У словниках вічність визначається як безкінечність,
постійно повторюваний процес, як те, що не перестає
існувати. Тут знову стверджується ідея кола.
Таким чином, засадничі концепти нашого дослідження (світ, смерть, кінець, вічність, суд), які ми
проаналізували у контексті ідеї Долі, змикаються у
смисловому відношенні на ідеї кола (циклів) у межах
Всесвітнього буття. На концептуальному рівні ця ідея
стає домінуючою. Саме у цьому контексті ми розглянемо
існуючі вірування людства, їх есхатологічні ідеї та
настрої, історію смислової еволюції їх моделей світу
(циклічної, лінійної, разом даної).
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Conceptualization of Fate: philosophical interpretations
The article analyzes the semantic field of the eschatological concept «Fate».
The study of the problem of his interpretations and insights in religious and secular
literature is being cultivated in the range of his interpretations. The existing
approaches are exposed in the disclosure of the topic of work; the research strategy
is grounded in understanding the theme (perspectives). The basic concepts of
research (world, death, the end, eternity, court) in the context of the idea of Fate
are analyzed.
Keywords: eschatology, Fate, meanings, concept, definitions, individual, World.
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Рецепція сімейного щастя у спадщині
Антонія Радивиловського
Досліджено уявлення про сімейне щастя у філософській складовій
проповідницької спадщини Антонія Радивиловського та інших українських
(Інокентія Гізеля, Іоаникія Галятовського) та польських (Петра Скарги,
Томаша Млодзяновського) церковних мислителів другої половини XVII ст.
Простежуються різні аспекти змісту цього поняття та особливості його
наповнення в текстах українських й польських мислителів епохи бароко.
Виявлено, що сімейне щастя сприймається ними неоднозначно. З одного
боку, сім’я розглядається як поступка недосконалій людській природі та
засіб уникнення тілесного гріха. Однак, за умови моральної недосконалості,
родина може перетворитися на тягар, що заважає людині служити Богу. З
іншого боку, при дотриманні подружжям норм праведності, сімейний стан
може дати людині щастя та є ознакою божого благословення. Дотримання
християнських моральних чеснот здатне нейтралізувати недоліки
подружнього життя та перетворити його на складову земного щастя.
Ключові слова: історія філософії, українська філософія, бароко,
проповідь, щастя, сім’я.

Щастя як вища телеономна категорія завжди знаходилась в центрі уваги світських та церковним мислителів
всіх епох та традицій. Не є виключенням й вітчизняна
духовна культура, що має доволі значний накопичений
досвід осмислення проблеми людського щастя та
вироблення рекомендацій щодо його досягнення. Особливої
актуальності дана проблема набула в епоху бароко, коли
закладалися основи модерної вітчизняної культури з
її європейським обличчям та відповідними морально–
етичними цінностями. Тож, дослідження категорії щастя
є ключовим завданням на шляху розбудови цілісної
системи наших уявлень про стратегії життя і аксіологічну
парадигму українських церковних інтелектуалів тієї епохи.
Таким чином, вивчення історії вітчизняної морально–
етичної думки XVII ст. та уявлень її творців про щастя є
доволі актуальним для сучасної науки.
Зазвичай творчість українських барокових проповідників досліджувалася з літературознавчої точки
зору. Проте, останнім часом наявна тенденція до
дедалі ширшого залучення теологічних трактатів та
церковних проповідей як джерел з вивчення української
філософії. Так, дослідження Л. Довгої [3], М. Корзо
[6], С. Йосипенко [5] та ін., засвідчують досить
високий потенціал спадщини українських церковних
мислителів, як історико–філософських джерел. Однак,
їх філософська складова ще залишається недостатньо
дослідженою. Що ж стосується категорії щастя, то вона
взагалі розглядалася дослідниками лише побіжно при
вивченні інших проблем. Тож поставлена проблема
потребує детального вивчення.
Однак, через невизначеність змістовного наповнення
тогочасного концепту «щасливого життя», що складається
з ряду аспектів, комплексний аналіз уявлень про щастя
українських церковних мислителів XVII ст. в межах однієї
статті є неможливим. Тож, в рамках даного дослідження
ми зосередимо увагу на аналізі уявлень про сімейне
щастя, як один з аспектів уявлень про земне щастя.
Метою нашого дослідження є розгляд особливостей
уявлень про сімейне щастя Антонієм Радивиловським та
іншими церковними мислителями його епохи.
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В якості основного джерела нами було обрано рукописні та друковані проповіді Антонія Радивилов-ського
з його збірок «Вінець Христов…» та «Огородок Марії
Богородиці…». Вибір саме цих текстів обумовлений
як показовістю самого автора – взірця церковного
інтелектуала могилянського кола, так і значною
насиченістю його текстів філософською морально–
етичною складовою, що вже було підтверджено рядом
досліджень. Відповідно, поняття сімейного щастя в
його текстах, на нашу думку, мало б знайти найширше
висвітлення. Тож, аналіз текстів Радивиловського
потенційно може розкрити нам значний обсяг інформації
щодо тлумачення сімейного щастя в українській духовній
культурі епохи бароко.
Проте, ізольований розгляд текстів Антонія
Радивиловського не є методологічно вірним, адже він
творив в тісному зв’язку з могилянською традицією та
культурним простором Речі Посполитої, тож і аналіз
його творчості має відбуватися в цьому контексті.
Для порівняльного аналізу було використано тексти
Інокентія Гізеля та Іоаникія Галятовського, а також
польських проповідників Петра Скарги та Томаша
Млодзяновського.
Подружнє життя належить до вагомої сфери
життєдіяльності людини, що, природно, знайшло своє
відображення в літературі, в тому числі – релігійній.
Тривалий час церква розглядала шлюб та сімейне
життя як поступку слабкості людській природі та засіб
запобігання розпусті. А отже ставлення церковних
мислителів до шлюбу завжди є досить стриманим.
Цілковита відмова від шлюбу вважалася ними кращою в
моральному сенсі та кориснішою для спасіння душі. До
ІХ століття Церква фактично не мала окремого обряду
укладання шлюбу. В епоху Нового Часу під впливом
ренесансного гуманізму та Реформаційних рухів,
Церква була змушена переглянути й раціоналізувати
своє ставлення до подружнього життя, надавши йому
більш м’якого характеру.
Шлюбний союз був зведений церквою у ступінь
таїнства; Шлюб тлумачиться як образ союзу Христа з
Церквою. Союз Христа з Церквою наповнений благодаттю
та істиною (Ін. 1, 14), тобто є союзом благодатним
а істинним. Відповідно й шлюбний союз потрібно
вважати наповненим благодаттю, тобто союзом, на який
посилається від Бога благодать Святого Духа і який
тому є істинним союзом. На цій підставі шлюбний союз
укладається не тільки по батьківському благословенню
та бажанню наречених, але потребує благословення
церкви, через поставлених в ній «пастирів». При цьому
над нареченими виконуються особливе священнодійство
– таїнство шлюбу (вінчання), під час якого подружжю
передається благодать Святого Духа. Мету шлюбу
богослови тлумачать в декількох аспектах.
По–перше, шлюб укладається для множення й
збереження християнського роду, як це видно з слів
Самого Бога, що благословив перших людей: «Плодіться
й розмножуйтеся, і наповнюйте землю…» (Бут. 1, 28).
По–друге, метою подружнього життя є взаємна
допомога подружжя в земному житті: «І сказав Бог:
Не добре бути чоловіку самотнім. Створю йому поміч,
подібну до нього» (Бут. 2, 18).
По–третє, шлюб необхідний для приборкання
гріховних пристрастей людини й безладних потягів її
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чуттєвості. На цю мету шлюбу вказує апостол Павло, коли
говорить: «Добре б чоловікові не дотикатися жінки, але,
щоб уникнути розпусти, нехай кожен муж має дружину, і
кожна жінка хай має свого чоловіка» (1 Кор. 7, 1–2).
В подальшому церква розвивала та уточнювала дані
положення розробляючи в межах моральної теології
детальний опис взаємних обов’язків, чеснот та гріхів
християнського подружжя.
У вітчизняній культурі відбилися всі вище окреслені
тенденції. Українські церковні мислителі розцінювали
шлюб як благо для християнина, однак, часом, ставились
до нього неоднозначно, як до досить хиткого, в
моральному відношенні, становища людини, яка завдяки
сім’ї залишається в тісному зв’язку з гріховним світом.
Антоній Радивиловський пов’язує сімейне щастя з
уявленнями про земну щасливість благословенної Богом
людини, що супроводжується моральними чеснотами та
зовнішнім благополуччям. Однією зі складових такого
благополуччя є сімейне щастя.
Окрім успішності в громадському житті та кар’єрних
потугах, благословенна людина щаслива і в сімейному
житті. Сім’я, дім є ознакою земної щасливості людини
яка має надійний притулок в житті. Проповідник
вказує на це згадуючи земні поневіряння Ісуса Христа:
«Скаржаючися Христосъ Спаситєль, ижъ нємілъ
щастя на сємъ світі, признал тоє, жє птаство нєбєсноє
щаслившоє было надъ нєго. гды рєклъ: Птиця Нєбєсныя
гнізда имутъ, а Сынъ чєловєчєскїй нє иматъ гдє
приклонити Главы» [9, с. 207].
Щодо «сімейного щастя» Антоній Радивиловський
висловлюється досить обережно, адже відповідно
до церковної доктрини шлюб є поступкою людській
природі, тож не може сприйматися як беззастережне
благо. Проповідник розвиває думку про те, що шлюб
може сприяти або навпаки стояти на перепоні щастю
людини, а його якість залежить від обставин та чеснот
подружжя. Вступаючи в шлюб людина сподівається на
щастя, проте не завжди отримує те на що розраховує.
Так, кожен бажає отримати за дружину «Деву богатую,
надобную и родовитую», проте через примхи долі може
отримати «убогую… шпєтную, сваволную» [8, с. 441].
Сам по собі, шлюб є джерелом для неспокою та багатьох
клопотів, тож ризикований з огляду на прагнення
християнина до спокійного життя – «жєну поялъ, а той
товаришъ єстъ такій, которому выгоды потреба, бо хочай
мало єму нє подмысль, то заразъ до гніву, до свару…» [7,
арк. 346зв]. В іншому місці проповідник в традиційно–
патріархальному дусі висловлюється про належні
відносини між чоловіком та дружиною, стверджуючи
головуючу роль першого: «Боязнь жєны до мужа єсть,
єжє нє вопрєки глаголити, єжє нєпротиво востаяти,
єжє нєжєлати пєрвєнствъ» [9, с. 1123]. При цьому для
підсилення авторитетності своїх слів, проповідник
посилається на Іоанна Златоуста. Однак, проповідник
невтішно констатує з цього приводу, що в житті буває
навпаки й жінки намагаються керувати чоловіками.
Навіть «правильний» та вдалий вибір нареченої,
що відповідає уявленням про ідеальну наречену, не є
гарантією сімейного щастя: «который поялъ сєбі за жєну
якую бєз наганы дєвицу, й взялъ по нєй много посагу, чи
ужє розумієтъ сєбє быти за щасливого? чили розумієтъ
жє на вси ужє натрафилъ роскоши? Алє нєхай відаєтъ
й той, жє натрафилъ на большїи клопоты, нєжєли на
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роскоши, на большїи пєчали, нєжєли радости; завжди
муситъ мыслити якъ бы моглъ барзій выгодити жєні, а
нєжли сєбі» [7, арк. 346зв].
Однак, Антоній Радивиловський все ж таки визнає,
що щасливе сімейне життя можливе (хоч і не без «криз»)
«Правдать, коли кто натрафилъ на жєну добрую, то якожъ
такожъ, (хоча й нє бєз клопоту на сємъ світі бываєтъ),
можєтъ сєбє за щасливого почитати, бо жєна разумива,
вінєц мужу своєму» [8, с. 992]. Проте, далі застерігає:
«алє колы на злую трафитъ, то за нєщасливого сєбє
нєхай розумієтъ…» [7, арк. 347].
В іншому місці проповідник пише що шлюб, до якого
у Антонія Радивиловського, як у ченця неоднозначне
ставлення, для доброї людини завжди на користь
«Поймєтъ жєну в дому зацном и богатомъ… сплодитъ
чєловікъ любящий Бога з жєною побожною діток
нємало, алит добрє, й то єму пожиточно» [8, с. 675]. Тож,
сімейне щастя, яке для більшості людей є в основному
результатом примх фортуни, для благословенної
людини є закономірним елементом її стану справжнього
«земного щастя». Шлюб благословенної Богом людини
характеризується любов’ю й може вважатися щасливим:
«О щасливый! о благословєнный домє! въ которомъ
мужъ з жною жиєтъ въ любві. о благословєнноє таковыхъ
мєшканє! бо нє сами єдины, алє зъ самымъ мєшкаютъ
Богомъ» [9, с. 1123].
Але, сім’я не є вищою цінністю в порівнянні з
небесним блаженством, тож Антоній Радивиловський
пише, що цінувати сім’ю понад все є неприпустимим
для християнина, адже такий «зразковий сім’янин»
не гідний Христового благословення: «О шаленство
чоловічєскоє!... Ліпшєй кохатися в вєсєляхъ. в жєнахъ,
в дітєхъ, аніжєли в Творці своємъ, назнаючи того что
Христосъ Спаситєлъ, рєклъ: Ижє любитъ Отца или
Матєръ пачє мєнє нєсть мєнє достоинъ» [10, арк. 333].
В порівнянні з Антонієм Радивиловським, інші
українські церковні мислителі про сімейне щастя
говорять небагато. Так, Інокентій Гізель орієнтуючи
своїх адресатів в основних обов’язках ідеального
християнського подружжя та можливих «сімейних»
гріхах [4], фактично не зосереджується на питанні про
щасливість чи нещасливість сім’ї. Вочевидь питання
щасливості подружжя залишається поза увагою
мислителя, для якого важливішими були питання
благочестя та гріховності. Або ж благочестивість сім’ї
сприймалася ним як синонім щасливості, адже вона є
запорукою майбутнього вищого щастя.
Натомість Галятовський звертає на це питання дещо
більше уваги. Так, він описує щасливе життя біблійних
персонажів під божою опікою, що супроводжується
матеріальним достатком та сімейним благополуччям:
«добрымъ людємъ даєтъ Богъ ласку свою великую,
а злымъ людємъ нє даєтъ такой ласки. Мілъ ласку
Божую Ісаакъ, патрїарха старозаконный, въ всемъ єму
Богъ длагословилъ, щастилъ и давалъ все, чого онъ
жадалъ. Далъ єму достатокъ збожа, овецъ и вшелякого
багатства» [1, с. 130]. Проявами такого щастя патріархів
є довголіття та багатодітність.
Благословенним людям Господь дає матеріальні
блага достатні для підтримки гідного життя для
християнина та його близьких. Справедливо здобуті
блага допомагають людині досягти спасіння за умови
їх правильного використання [1, с. 146] на Церкви,
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благодійність та сімейні потреби. Інокентій Гізель пише,
що людині потрібно мати певний матеріальний достаток
для підтримки гідного життя відповідно до свого
суспільного становища [2, с. 347–348].
Польські проповідники стосовно сімейного щастя
висловлюються в межах традиційного церковного
погляду не вдаючись в деталі подружнього життя. Так,
Петро Скарга згадуючи про шлюб викладає католицьке
вчення про нерозривність цього таїнства, а також
формулює мету «нормального» шлюбу: народження
дітей, взаємодопомога, запобігання розпусті та взаємна
підтримка в розвитку християнських чеснот [12, Т.
І, с. 122]. Однак у випадку невдалого шлюбу можуть
відбуватись певні негативні пертурбації, зокрема зла
дружина може керувати чоловіком [12, Т. V, с. 194].
Тож, шлюбний стан є добрим, але безшлюбність завжди
краща, адже дозволяє залишатися вільним та цілковито
присвятити себе служінню Богу й досягненню спасіння
[12, Т. VІ, с. 226–228]. Томаш Млодзяновський з приводу подружнього життя пише, що «коли подружжя
благочестиве та живе у згоді то це дар від Бога», але коли
дружина зла то від шлюбу самі неприємності для тіла й
душі [11, Т. ІV, с. 17].
Таким чином, сімейне благополуччя для православних
та католицьких мислителів не є обов’язковими умовами
земного щастя благочестивої людини. Навпаки, шлюб,
може бути причиною нещасть і перешкодою до духовних
благ й вищого щастя. Характерно, що міркування про
можливість властиво «сімейного щастя» присутнє
тільки в текстах Антонія Радивиловського, інші автори,
незалежно від віросповідного табору звертають увагу
лише на взаємні обов’язки та часті гріхи християнського
подружжя. Причиною сімейних негараздів традиційно
проголошується гріх, також, в патріархальному дусі,
провина перекладається на жінку, яка прагне здобути
керівну роль в подружньому житті.
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Recipes of family happy in heritage of Antony Radivilovsky
The article is devoted to the study of representations of family happiness in
the philosophical component of the preaching heritage of Anthony Radivilovsky and
other Ukrainian (Innocent Gizel, Ioanikii Galyatovsky) and Polish (Petr Skarga,
Tomas Mlodzianovsky) church thinkers of the second half of the XVII century.
Different aspects of the content of this concept and the peculiarities of its filling in
the texts of the Baroque Ukrainian and Polish thinkers are traced. It was found that
family happiness is perceived by them ambiguously. On the one hand, the family is
seen as an act of imperfect human nature and a means of avoiding corporal sin.
However, in the face of moral imperfection, a family can turn into a burden that
prevents a person from serving God. On the other hand, in keeping with the rules
of righteousness of the marriage, the marital status can give man happiness and is
a sign of God’s blessing. Adherence to Christian moral virtues is able to neutralize
the disadvantages of marital life and turn it into a component of earthly happiness.
Keywords: history of philosophy, Ukrainian philosophy, baroque, sermon,
happiness, family.
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Максим Сповідник про естетичне споглядання
символічної дійсності

Проблема символу та символотворчого характеру людської діяльності
у сучасній науці є предметом різнобічного розгляду. Для візантійської
патристичної естетики концепт символу має велике значення. Метою
нашою статті є аналіз осмислення Максимом Сповідником естетичного
характеру споглядання символічної дійсності. Онтологія Максима
Сповідника, а саме вчення про духовно–чуттєву структуру світу, Св. Письма
та людини як «втілень» Бога–Логосу, є символічно–естетичною. Чуттєва
краса як світу, так і Св. Письма є виявом ідеальної краси логосів, яка
є відображенням Божественної краси. За антропологічним вченням
мислителя, людина має здібності до сприйняття усіх рівнів реальності та до
естетичного споглядання усієї реальності у її цілісності та як символу Бога.
Естетичного споглядання людина досягає в результаті аскетичної практики,
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встановлюючи належну ієрархію пізнавальних здібностей, підпорядковуючи
відчуття уму, а ум Богові. Досягнення внутрішньої гармонії душевних сил
при сприйнятті краси реальності у її цілісності та символічності людина
переживає як блаженство та втіху.
Ключові слова: патристична естетика, естетичне споглядання,
символ, краса.

У сучасних історико–філософських дослідженнях
дедалі глибше розкривається зв’язок візантійської
богословсько–філософської думки із такими областями
філософського знання, як метафізика, антропологія,
філософія релігії, герменевтика та екзегетика, семіотика,
етика, естетика. Зокрема, для середньовічного світогляду
важливим був концепт образу (символу), який слугував
для передачі «ідеї глобального образно–символічного
виразу духовних реальностей у світі матеріальних
форм» [4, c. 216]. Проблема символу, символотворчого
характеру людської діяльності у сучасній науці є
предметом різнобічного розгляду. Важливе значення
мала візантійська патристична думка для формування
вітчизняної культури, про що свідчить ціла низка
досліджень (А. Г. Тихолаз, В. С. Горський, В. М. Нічик,
О. В. Алєксандрова, С. Б. Кримський, Г. Є. Аляєв та ін.).
Для античного та середньовічного світогляду, як
показали дослідження О. Ф. Лосєва, С. С. Аверінцева,
В. В. Бичкова, характерним є естетично–художнє
сприйняття усіх сфер дійсності та людської діяльності.
Зокрема, внаслідок естетичного характеру онтології
(сприйняття буття загалом як прекрасної цілісності)
пізнавальний процес часто описується як художньо–
естетичний. Досліджуючи символічну естетику
Ареопагітик (V ст.), В. В. Бичков продемонстрував
умовий характер естетичного сприйняття та естетичний
ракурс розгляду гносеологічної проблематики у даному
корпусі.
Метою нашої статті є аналіз осмислення Максимом
Сповідником естетичного характеру споглядання
символічної дійсності.
Для опису споглядання ідеальної дійсності Максим
Сповідник послуговується терміном theoria.
Споглядання (theoria) – термін, який у античній
філософській традиції, за Ціцероном, означав розумове
осягнення у пошуках сутності, філософування [13,
c. 384]. За Платоном, саме для умового споглядання
відкривається «усе найкраще, що існує» (Респ.VІІ 532с),
«божественна краса» (Бенкет 210е). Плотін у трактаті
V.8 «Про умоосяжну красу» описує досвід умового
споглядання ідеальної краси. У античній платонічній
традиції умове споглядання ідеальної дійсності мало
естетичний характер, оскільки вважалось, що у ієрархії
краси ноуменальний світ як більш довершений має вищу
красу, яка захоплює, приваблює розум. Слово «theoria»,
походячи від «thea» (зір), виражало ідею зорового
сприйняття, у широкому сенсі означало «міркувати,
думати, філософувати». У християнській думці завдяки
помилковій етимології, започаткованій Плутархом (theon
horan – бачити Бога) дане слово стало означати здатність
до споглядання Бога [13, c. 379], «істинне споглядання»
як споглядання дійсності у Богові. Характерним був
даний термін і для олександрійської школи (починаючи
від Клімента), і для антіохійської екзегетичної традиції
(Діодор Тарсійський та ін.). Діодор, розробляючи
типологічний метод інтерпретації біблійних текстів
та відрізняючи його від алегоричного, під «теорією»
розумів «споглядання, яке намагається осягнути духовЗбірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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ний сенс біблійного тексту» за допомогою типології
[11, c. 24]. Також християнські мислителі приділяли
особливу увагу умовому спогляданню («теорії») світу,
його розумної впорядкованості та законоузгодженості,
яка є свідченням божественної присутності у світі та
джерелом богопізнання. У обох випадках в основі вчення
про умове споглядання (theoria) знаходиться уявлення
про наявність духовного сенсу (у світі, у Св. Письмі),
тобто певна символічна онтологія.
Умове споглядання світу у патристичній традиції
називається природним спогляданням (physike theoria,
physike philosophia та ін.). У даній назві відображується
і об’єктивний аспект (сама природа має ідеально–
чуттєву структуру), і суб’єктивний (споглядання
ідеальної дійсності є природним для людини) [10, c. 75].
Споглядання смислів Св. Письма Максим Сповідник
позначає терміном graphyke theoria. Хоча дані терміни
використовуються самим преподобним у різних творах
та не аналізуються, сучасний англійський дослідник
П. Блоуерс показав, що обидва терміни позначають
споглядання логосів, тобто ідеальної дійсності [1, p.
137–145]. Максим Сповідник часто описує споглядання
світу та Св. Письма як естетичне.
Символічна структура світу та Св. Письма як
об’єктів естетичного споглядання
Вчення про онтологічний характер символічної
структури створеного світу базується на тексті Нового
Заповіту; найбільш цитованим є фрагмент із Рим.1:20:
«Невидиме Його, вічна сила Його та Божество, від
створення світу думанням про твори стає видиме».
Вчення про умове споглядання духовного смислу
Св. Письма ґрунтується на твердженні про божественне
авторство Св. Письма, його духоносність.
У «Містагогії» Максим Сповідник безпосередньо
порівнює онтологічно–символічну структуру людини,
світу та Св. Письма. Світ складається із чуттєвого
та умоосяжного рівнів, а людина – із душі та тіла.
«Умоосяжний (світ) має внутрішню відповідність до
душі, а душа – внутрішню відповідність до умоосяжних
сутностей, речі ж чуттєві мають образ тіла, а тіло – образ
чуттєвих речей» [8, с. 167]. Святе Письмо порівнюється з
людиною подвійним чином. Так, при одному тлумаченні
Старий Заповіт уподібнюється до тіла, а Новий – до
душі, що відображає загальне християнське розуміння
історичного процесу (виповнення старозавітних
обітниць у новозавітний час). При другому – «тілом
усього Св. Письма, Старого та Нового Заповітів,
слугує історична буквальність Його, душею ж – смисл
написаного, який і є метою устремлінь ума» (Міст. 6)
[8, c. 166]. Тим самим історична реальність, подібно
до фактичної реальності речей у світі, з одного боку,
визнається у своїй дійсності, з іншого, розглядається
з точки зору власного над–історичного сенсу. Така
структурна онтологічна відповідність між світом,
Св. Письмом та людиною пояснюється мислителем у
християнській світоглядній парадигмі: світ та Св. Письмо
призначені для людини, є засобами богопізнання та
сходження до Бога, божественним одкровенням, даним
на зрозумілій для людині мові. Дана ідея зокрема мала
відображення у загальній християнській традиції
порівнювати світ із книгою, училищем [10, c. 65; 4, c.
217]. Сам преподобний і використовує метафору світу
як книги, і порівнює Св. Письмо зі світом. Відомий
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сучасний дослідник творчості мислителя Л. Тунберг
показав, що Максим Сповідник створює послідовне
філософсько–богословське вчення про «втілення»
Бога–Логоса у світі та Св. Письмі через логоси (власні
думки–воління щодо світу та історії, які, з одного
боку, перебувають у речах як їх смисли, а з іншого –
утворюють єдність у самому Богові–Слові) [2, p. 75–80].
І світ, і Св. Письмо як «втілення», чуттєві виявлення
Бога–Логосу є символічними світами. Людина як образ
Божий має природу, яка найбільшим чином відповідає
меті втілення Бога, має здатність до максимального
можливого для створеної істоти сприйняття його
довершеності [2, p. 73–75]. Таким чином, за Максимом
Сповідником, сама онтологічна структура світу та
Св. Письма як символічна передбачає алегорично–
анагогічне сприйняття та тлумачення, для якого людина
має відповідні здібності та навіть покликання. У праці
«Містагогія» Максим Сповідник, зокрема, обґрунтовує
алегоричний спосіб тлумачення дійсності, Св. Письма,
богослужіння.
Онтологічна ієрархія краси
Загальною рисою платонічної традиції було уявлення
про ідеальну природу істинної краси та про чуттєву красу
як виявлення ідеальної краси через причетність до неї,
тобто про онтологічну ієрархію краси. Плотін вибудовує
цілісну ієрархічну систему краси, онтологічним
джерелом якої є над–прекрасне Єдине (Благо) [3, c. 39].
У патристичній думці сприйняття краси створеного
світу носило антиномічний характер – «одночасного
схвалення та засудження, прийняття та неприйняття»
[3, c. 74]. З одного боку, світ як прекрасний витвір
Бога є довершеним, своєю довершеністю та красою
слугує свідченням не просто існування, а довершеності
та краси Бога–Творця. З іншого боку, властиве для
пізньоантичної культури надмірне захоплення чуттєвою
красою слугувало об’єктом постійної критики. Разом
з тим патристична думка сприйняла ідею онтологічної
ієрархії краси, у якій Бог є найпрекраснішим та джерелом
усілякої краси.
За Максимом Сповідником, краса Бога як Творця
світу надзвичайно перевищує красу створеного світу,
є незрівнянною: «Бог створив і світ видимий, і світ
невидимий; душу та тіло також Він створив. І якщо
видимий світ є таким прекрасним, то який же світ
невидимий? І якщо він кращий за видимий, то наскільки
перевищує обидва світи Бог, Який їх створив?» (Char.3:72)
[8, c. 130]. Богові «належить краса неосяжності» [9, c.
164], «неприступна краса» [9, c. 152]. «Невидимий» для
тілесних відчуттів умоосяжний світ є прекраснішим за
чуттєвий. Краса Св. Письма полягає у його умоосяжному
сенсі: «Прекрасним та величним є слово Св. Письма, яке
завжди пропонує замість оповідуваного умоосяжне тим,
хто надбав здорові очі душі» [9, c. 55].
Ієрархія пізнавальних здібностей людини
За Максимом Сповідником, краса, з одного боку,
існує об’єктивно – як краса чуттєвого світу, так і
краса умоосяжного світу логосів (які визначають
форму, смисл, довершеність та красу чуттєвих речей)
та «недосяжна» краса Бога. З іншого ж боку, людина
як мікрокосм та образ Божий створена здатною до
сприйняття усіх видів краси, має відповідні здібності.
Для відчуттів є властивим сприймати чуттєву красу, а для
ума – умоосяжну та божественну (умонедосяжну): «Як
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краса видимих (речей) приваблює до себе чуттєве око,
так і знання (речей) невидимих приваблює чистий ум»
(Char1:90) [8, c. 106]. Привабливість краси (як чуттєвої,
так і умоосяжної) як її характерну рису, взаємний зв’язок
краси та любові констатували ще античні платоніки, а
слідом за ними – християнські. Так, Григорій Ниський
стверджує: «пізнання здійснюється любов’ю, бо
пізнаване є прекрасним за природою» [3, c. 71]. За Ареопагітиками, Бог іменується «красою» (kallos), тому що
усіх приваблює (kaloun) [6, c. 107].
Максимом Сповідник відзначає, що ум та відчуття
безпосередньо пов’язані у людській душі, відчуття
можуть впливати на ум, формувати його. «Мислення
формується мислимими речами, є воно єдиним чи
множинним, воно формується за образом кожного із
мислимих» [8, c. 234]. При мисленні чуттєвих речей
ум сприймає їх просторові та часові характеристики
(складність, множинність, змінність і т.п.), при
спрямуванні ж на умоосяжні об’єкти він відображує
у собі їх простоту, позачуттєвість та позачасовість,
єдність у Богові, сам стає простим та безвидним.
Надмірну зацікавленість ума чуттєвими речами Максим
Сповідник називає мертвенною та тлінною [8, c. 48],
адже за природою справжнє життя розуму – у Духові.
Споглядаючи умоосяжну реальність, ум виконує власне
призначення, слідує своїй природі: «Ум діє згідно із
єством, коли тримає у покорі пристрасті, споглядає
логоси сущих та перебуває із Богом» (Char4:45) [8, c.
139], пізнання є «життям ума» (Char1:9) [8, c. 97].
Отже, ум є найкращою, найшляхетнішою здібністю
людини, прикрасою її душі [9, c. 16], його призначення
та найвища краса полягають у «безперестанній насолоді
божественною красою» (Char1:19) [8, c. 98].
Етичні передумови естетичного споглядання
Необхідність доброчесного життя, подолання
пристрасності задля очищення ума – загальне
положення християнської аскетики. Василій Великий у
«Гоміліях на Шестидення» звернув увагу, що очищення
почуттів (від пристрасності) та розуму (від зверненості
на чуттєві предмети, необхідні для земного існування),
спрямованість розуму та усіх душевних сил на пошук
істини (працелюбність, уважність, наполегливість),
тобто відсторонення усіх душевних сил людини
від власної егоїстичної зацікавленості стає умовою
естетичного споглядання – умового споглядання краси
світу у його розумній влаштованості та благодатного
споглядання Бога як основи розумної світової краси [12].
Також Василій Великий зазначив, що налаштування
ума на споглядання розумної краси світу потребує не
тільки безпосередньої уваги, а і попередньої підготовки,
навички до умового споглядання як особливого
типу діяльності [5, с. 167]: «Тому, хто цінує великі
та надприродні видовища, дослухається до істинної
вищої та невимовної мудрості… потрібно мати у собі
певне устремління до споглядання… Отже, якщо ти
коли–небудь, серед ясної ночі дивлячись на невимовну
красу зірок, складав собі поняття про Художника, Який
прикрасив небо цими квітами, і чому у видимому світі
більше необхідного, ніж приємного; і знову, якщо удень
тверезим розумом вивчав ти дивні чудеса, то ти прийшов
сюди готовим слухачем» [5, с. 167]. Тому власних
слухачів Василій Великий називає «сподвижниками» як
учасників однакової споглядальної діяльності [5, с. 166].
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У вченні про богопізнання (яке має характер поступового сходження до Бога, богоуподібнення) Максим
Сповідник користується розповсюдженою на той час
в аскетиці трьохчастинною схемою, яка розрізнює у
подвижницькому житті три етапи: діяльний (praxis,
praktike filosofia), споглядальний (physike theoria) та
містичний (mystike theologia) [7, c. 111–114], тобто етап
морально–аскетичного життя передує спогляданню.
Аскетичне вчення Максима Сповідника є глибоко
продуманим та змістовним. Ми відзначимо моменти,
важливі для розгляду нашої теми.
За Максимом Сповідником, самолюбство як нерозумна любов людини до власного тіла (Char3:57) [8,
c. 128] породжує основні пристрасті (чреволюбство,
грошолюбство та марнославство), які «зв’язують
ум із матеріальними речами та утримують його на
землі, притискуючи до неї, наче важке каміння, хоча
за природою ум є легшим та стрімкішим за вогонь»
(Char3:56) [8, c. 128]. Для відновлення природної
для ума діяльності (споглядання краси логосів та
божественної краси) необхідним є не стільки відволікти
його від пізнання чуттєвих речей, скільки надати цьому
пізнанню правильного напряму. Спочатку необхідно
подолати саму причину любові та прив’язаності людини
до чуттєвих речей – самолюбство у всіх його проявах.
Основною доброчинністю мислитель вважає любов до
Бога та людей. Здійснення заповіді любові до людей
допомагає подолати самолюбство та «закладає основу»
для умового пізнання ідеальної основи світу (БДГ 1:20)
[8, c. 218]. Аскетичні вправи, спрямовані на виховання
ума – а саме, практикування повсякчасної пам’яті про
Бога (повчання у Св. Письмі, молитва та ін.) мають на
меті не тільки спрямувати ум до природних для нього
предметів, а і виховати безпосередній навик до умового
споглядання, яке може підтримати та посилити любов до
Бога: «якщо довготривалим утриманням від (чуттєвих)
насолод та піклуванням про божественні речі ми
поступово відвернемо ум від цього зв’язку (із плоттю),
то він, поступово довершуючись у божественному,
розшириться та пізнає власну гідність та, нарешті, усе
палке стремління своє перенесе на Бога» (Char3:72)
[8, c. 130]. «Чистим», за Максимом Сповідником, є ум
не просто відсторонений від споглядання чуттєвих
предметів, а позбавлений пристрасного ставлення до
них – такий ум, який бачить увесь світ, кожну річ не з
егоїстичної точки зору отримання певної насолоди,
а бачить як символ – з точки зору ідеального змісту
(логосу) цієї речі та її призначення у світі як цілісності та
у здійсненні загальної мети існування світу. Для такого
чистого ума є доступним споглядання розумного устрою
світу – логосів речей (законів їх існування), логосів
доброчесностей (смислів моральної діяльності, смислів
заповідей) (ThOec 2:11) [8, c. 236], логосів Промислу
та Суду (загальної мети людської історії та шляхів її
досягнення), відкритих у Св. Письмі (ThOec 2:14) [8, c.
236]. Логоси ж, за Максимом Сповідником, відображують
«незбагненну зрілість недосяжної Краси» Бога (Thal 51)
[9, c. 141] та містять «відображення Божественної величі»
(там само). Словом «велич» у Максима Сповідника
позначається усвідомлене людиною переживання
неосяжності та недосяжності для людських здібностей
об’єкту переживання, невимовності у слові власного
досвіду, усвідомлення людиною власної обмеженості (у
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гносеологічному аспекті – розуміння понад–розумності
мислимого). Таке споглядання краси у логосах (у аспекті
величі та піднесеності), за Максимом Сповідником,
може «доставити ум, піднесений ними (логосами),
прямо до Бога» (Thal 51) [9, c. 141].
Отже, виконання описаних у Св. Письмі заповідей,
здійснення доброчесної діяльності спричинює очищення
розуму від пристрасної прив’язаності до чуттєвого та
уможливлює і духовне споглядання світу, і духовне
споглядання Св. Письма через сприйняття чуттєвих
виявів Бога як Його символів (сприйняття їх відносності
(одночасної явленості та неявленості понадчуттєвого
у них) та внутрішньої знаковості як вказівки за власні
межі та засобу піднесення до духовного знання). Власне,
це споглядання умоосяжної краси світу у Богові та
одночасно краси Бога у світі.
Гармонія пізнавальних здібностей у естетичному
спогляданні
На початку статті ми відзначали, що, за вченням
Максима Сповідника, чуттєвий світ має ідеальну
основу. Про символічність світу має смисл говорити
щодо людини як істоти, яка має здібності до осягнення
і чуттєвої, і ідеальної складових – тобто до осягнення
світу як цілісності. Чуттєва краса світу є виявом
ідеальної краси логосів, а краса логосів – відображенням
Божественної краси. Задля умового споглядання краси
чуттєвого світу як символу та прояву Божественної
краси людина сама має стати символом Бога – бути
здатною відображувати у власному умі логоси, у власній
доброчесній поведінці – виявляти Бога, здійснюючи
божественні заповіді. Максим Сповідник звертає увагу,
що аскетична практика є засобом виховання не тільки
ума, а і відчуттів людини. Естетичне споглядання будь–
якої речі та світу в цілому передбачає підпорядкованість,
підвладність відчуттів уму. Аскетична практика привчає
відчуття до стриманості, що відкриває можливість
уму при сприйнятті речі звертати увагу не на тілесне
відчуття задоволення, бажання чи відрази, болю, а
безпосередньо на її смисл (логос). Таким чином, через
відновлення внутрішньої ієрархії (підпорядкування
відчуттів уму) людина отримує можливість сприймати
дійсність у її ієрархії, як символічну, користуючись
відчуттями «як знаряддям для осягнення величного
устрою видимого буття» [9, c. 18]. Сучасний дослідник
Блоуерс наголошує, що внаслідок особливої єдності
світу як чуттєво–ідеального та єдності людини як
душевно–тілесної істоти умове споглядання дійсності
є неможливим без попередньої участі відчуттів [1, p.
99] Максим Сповідник стверджує, що у довершеному
стані відчуття самі стають «розумними», отримують
здатність до відображення смислів: «виховане» відчуття
«символічним чином накреслює на образах видимого
буття логоси буття умоосяжного» та «підносить через
них ум, при повному відстороненні його від усілякого
різноманіття та складності видимого буття, до простоти
мисленних споглядань» [9, c. 18]. Таким чином, у
естетичному спогляданні задіяні як відчуття, так і ум;
у разі досягнення людиною внутрішньої цілісності,
гармонії відчуттів та ума має місце сприйняття чуттєвої
дійсності як прекрасної та символічної. Цікаво, що
Василій Великий також описує естетичне сприйняття
світу як нерозривну єдність чуттєвого сприйняття
чуттєвої краси та умового споглядання розумної краси
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світу та Бога як причини усілякої краси [12]. Григорій
Палама у XIV ст. розвине тему одухотворення відчуттів
у процесі духовного сходження.
Суб’єктивні переживання, що супроводжують
естетичне споглядання
Для патристичної традиції загалом є характерним,
наслідуючи біблійну поезію, використовувати чуттєві
образи для опису душевної та умової насолоди. Так, у
псалмах Давида радість, яку приносить душі знання
Божественних настанов, порівнюється із приємністю
меду: «Яке то солодке слово Твоє для мого піднебіння,
солодше від меду воно моїм устам!» (Пс.118:103);
«Присуди Господа – правда; вони справедливі всі разом,
дорожчі вони понад золото і безліч щирого каміння
[дорогоцінного], солодші за мед і за сік щільниковий
(Пс.18:10–11)». Василій Великий власні проповіді часто
називає «словесною трапезою» [5, с. 239], «бенкетом
слова» [5, с. 124], «частуванням» [5, с. 238] через їх
зверненість до розуму слухачів, який треба зацікавити,
оживити, наситити певним знанням, певним смислом
[12]. Подібним чином і Максим Сповідник підкреслює,
що, споглядаючи логоси та Бога, ум здійснює власне
призначення, «живиться», підтримує власне існування
(Char1:95–100) [8, c. 106–107]. Так, власні листи до друга–
монаха Фаласія, змістом яких є піднесене алегоричне
тлумачення ряду фрагментів Біблії, він називає
«вишуканим частуванням із умоспоглядань» [9, c. 17].
Споглядаючи божественну красу, ум здійснює своє
призначення, і таку взаємну відповідність надзвичайної
повноти та довершеності предмету споглядання
та здатності сприйняття переживає як блаженство:
«Блаженним є ум, який пройшов усі сущі (речі) та
безперестанно насолоджується божественною красою»
(Char1:19) [8, c. 98]. Підкреслюючи відчуття умом
виповнення власного призначення, мислитель говорить
про «втіху» ума при такому спогляданні (Char1:100)
[8, c. 106], а звертаючи увагу на трансцендентність
та недосяжність Бога, на усвідомлення умом власної
обмеженості – про «безмежний подив» (Char4:1–2) [8,
c. 134].
Аналізуючи творчість візантійського мислителя
Максима Сповідника, ми відзначили характерне для
середньовічної культури естетичне сприйняття реальності та аскетичного життя людини. Споглядання
є другим етапом на духовному шляху особистості
(після моральнісного очищення та перед досягненням
екстатичного єднання із Богом) та характеризується
мислителем як споглядання краси світу та Св. Письма
у їх цілісності та символічності Богові, тобто як
естетичний акт. Хоча Максим Сповідник часто говорить
про умове споглядання ідеальної основи світу, це є
споглядання логосів у чуттєвому світі як його основи, а
світу – як такого, що має свою буттєву основу та смисл
у логосах. Внаслідок нерозривної єдності чуттєвого та
духовного рівнів символічної реальності у естетичному
спогляданні задіяні як відчуття, так і ум. Споглядання
починається із чуттєвого сприйняття. Але «виховання»
відчуттів у аскетичному житті уможливлює їх
«одухотворення» та підпорядкування уму у єдиному акті
споглядання, та, відповідно, адекватне відображення
духовно–чуттєвої символічної структури об’єкту
споглядання (світу, Св. Письма). Естетичне споглядання,
таким чином, є цілісним актом сприйняття цілісною
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людиною реальності як цілісної. Цілісність та гармонія
вважаються ознаками краси ще з часів античності, як і
символічність. Таке цілісне сприйняття гармонійною
особистістю реальності як прекрасної та символічної
Максим Сповідник називає блаженством.
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Maximus the Confessor of the aesthetic contemplation
of symbolic reality
Symbol is a concept of great importance in philosophical thought in general
as well as in patristic aesthetics. The purpose of this article is to analyze the specific
features of aesthetic contemplation according to Maximus the Confessor. In the
study of patristic aesthetics, the author follows the methodology of V. Bychkov
and S. Averintsev. For Maximus the Confessor, being in its aesthetic symbolism
is hierarchical: the beauty of the sensual world manifests itself the beauty of the
intelligible world, representing the «incomprehensible beauty» of God. With the help
of senses and mind, one can perceive the sensible and intelligible level of being in
order to contemplate sensual and intelligible beauty. In the course of ascetic life, a
person can spiritualize his senses, direct his mind to the contemplation of intelligible
reality and achieve the right hierarchy of cognitive ability. Therefore, a harmonious
person can achieve perfect aesthetic contemplation of the world in its symbolic
structure, unity and harmony. Maximus the Confessor defines as blessedness such a
reflection of the symbolic beauty of the world in a harmonious soul.
Keywords: patristic aesthetics, aesthetic contemplation, symbol, beauty.
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Самотність та відчуження у філософській картині
світу Федора Достоєвського
Федір Достоєвський – один із тих мислителів, який продовжує
приваблювати думаючого читача як психологізмом твору, так і
нескінченною трагічністю запропонованого сюжету. Автор пропонує
поглянути на життєвий шлях та творчий спадок письменника через призму
фундаментальних явищ людського існування – екзистенціалів самотності
та відчуження. В контексті цих понять розглядаються біографічні факти
із життя мислителя і долі та перипетії його героїв, у яких, на думку автора,
відображується часточка самого Достоєвського.
Ключові слова: самотність, відчуження, покинутість, екзистенційна
криза, трагічне, російська філософія.

Історико–філософська традиція останніх ста років
сформувала образ знакового мислителя ХІХ століття
Ф. Достоєвського, як людину без біографії. Найвидатніші
філософи М. Бердяєв, Л. Шестов, Д. Мережковський,
В. Розанов змогли сформувати найголовніші теми
незалежної дискусії про Достоєвського, але зробили це
таким чином, що не зачепили проблеми його життєвого
шляху. Він цікавив їх не стільки у повноті власного
життя, стільки у повноті власної думки. У цьому є своя
правда і потреба, але має право на існування і принцип,
за яким митець не може відділятися від свого творіння.
Тому Достоєвський є один із тих унікальних випадків
у літературі, природа якого має змогу максимально
розкритися у біографічному розгляді становлення його
особистості.
Дійсно, Федір Достоєвський – це справді людина
«без минулого». Він майже ніколи не цікавився
власним родоводом і ніколи не говорив про родинність
та походження. Тільки під 50 років йому зненацька
захотілося дізнатися про те, що ж сталося із батьківським
маєтком і будинком, у якому він виріс, кінець–кінцем, чи
залишилися якісь родичі окрім нього і брата. Пошуки
здійснив у досить дивний спосіб – дав оголошення в
газету, на яке ніхто не відповів і не відгукнувся. Хоча
чого можна чекати від людини, яка не знала дівочого
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прізвища власної матері і щиро сумнівався у тому, як по–
батькові рідного діда.
Розпочинаючи власний аналіз творчості Ф. Достоєвського, ми не даремно акцентували увагу на цьому
факті. Адже схожі долі мають і більшість героїв
Достоєвського. Та чи можуть бути які–небудь зв’язки
між поколіннями у тому царстві хаосу, яке пропонує
мислитель? Персонажі Достоєвського – бідняки та
безрідні сироти, живуть у непроникній усамітненості
і повній безвиході. Далі власних батька і матері, у
кращому випадку, вони не знають нікого і нічого. Будь–
який персонаж його романів – аристократ чи служник,
поміщик чи купець, існує у площині твору не маючи
власного родового коріння.
І в дитинстві, і в юності, і в дорослому житті Достоєвський набагато рідше страждав від самотності, аніж
від примусового, насильницького спілкування. Тому, як
тільки він вийшов із Омської в’язниці він написав: «…
бути самому це потреба абсолютно нормальна, так як
пити і їсти, інакше у такому насильницькому комунізмі
можеш зробитися справжнім людиноненависником. А
товариство людей стане отрутою і справжньою заразою»
[9, с. 69]. Щось схоже, Достоєвський приписує і своєму
героєві Олександру Горянчикову, який, перед тим як його
помістили на каторгу, осмислює своє майбутнє через
запитання: що страшного чи болісного у тому, що усі
десять років каторги він жодного дня, жодної хвилини не
буде сам? [3, с. 17]. Як би там не було, та видається, що
зрозуміти Достоєвського можна тільки тоді коли бачиш
у ньому не засіб, а розумієш його як мету.
Сам Достоєвський ніколи не мав специфічного
аристократичного лоску, ніколи не виділявся гарними
манерами, не міг засвоїти спокою і стриманості
тону. Він завжди писав довжелезні листи із самими
різноманітними проханнями, яких, власне, через
деякий час, сам і соромився. Його завжди вирізняла
недовірливість і від власної нетерпимості він страждав
не тільки на папері, але і на людях. У гостьових кімнатах
його часто бачили згорбленим і з–під лоба поглядаючи
на присутніх. Абсолютно нейтральне і формальне
запитання про здоров’я могло так образити Федора
Михайловича, що він замикався у глухому мовчанні
на весь вечір. Багато хто із сучасників запам’ятав
Достоєвського хворобливим, дратівливим, занадто
знервованим і схильним до безпричинних образ.
Сконцентрований на собі, одночасно замкнений у
собі, Достоєвський як ніхто знав, що таке відчуженість і
самотність. Тому, мабуть, недаремно однією із головних
своїх творчих проблем він визначає ідею возз’єднання,
синтезу людства і, разом з тим, набуття кожним мислячим
індивідом внутрішньої гармонії і єдності. Він як ніхто
із сучасників бачив і розумів, що ця єдність зруйнована
і у вигляді діалогу людини з природою, і в середині
суспільного і державного механізму, рівно як немає
гармонії у внутрішньому світі окремо взятої звичайної
людини [10]. Його твори не тільки констатують факт
такого розпаду людства, але одночасно пропонують
своєрідний вихід із глухого кута відчуженості. Окрім
того, Достоєвський може вважатися і тим мислителем,
який одним із перших дійсно зміг сформулювати так
звану «об’ємну теорію відчуженості» [7, с. 311]. І, мабуть,
нічого дивного немає у тому, що починається відчуженість
у Достоєвського з типового соціально–майнового поділу.
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Майже кожен його твір свідомо чи ні, але
акцентує на цьому увагу. Ми ніяким чином не можемо
дорікати Достоєвському незнанням чи не розумінням
протистояння багатих і бідних. Кінець–кінцем він
пропустив це через себе. Захоплення ідеями утопічного
соціалізму призвело його на лаву підсудних і закінчилося
омською каторгою, з якої вийшов вже зовсім інший член
суспільства. Потреба аналізувати такі трансформації
вилилася у напівбіографічних «Записках з мертвого
дому». Саме напівбіографічні, бо якось говорити про
повний збіг, в даному випадку, не можна.
Природа художнього тексту, роману, передбачає
видозміну особистості його автора, як би точно він не
намагався його втілити. Але аналізуючи переживання
і думки Достоєвського і те, як вони відображаються
в «Записках з мертвого дому», крім того наявні листи
мислителя і спогади про нього, можуть свідчити про
присутність особистого досвіду у описах каторги
Горянчикова.
В будь–якому разі, аналізуючи текст «Записок…» ми
можемо говорити про не стільки фактичну спорідненість
Достоєвського і його героя, скільки спільність
психологічну, внутрішню. Тому, обережно звичайно,
але цей твір можна використовувати як одне із джерел,
яке здатне передати внутрішній стан мислителя–
каторжанина [6, с. 86]. А в умовах ув’язнення усі його
попередні світоглядні установки були кардинально
переглянуті. Адже самотність і відчуженість виявилися
тією реальністю, яку йому довелося прийняти і жити з
цими відчуттям майже увесь період заслання.
Власне замість очікуваної ним спільноти відкритих
світові людей, Достоєвський стикається із замкненим і
жорстко, соціально розділеним середовищем, яке жило
за своїми законами і принципами. І найважливіше те,
що він усвідомлює «вимушене спільне проживання»,
як одне із найтяжчих випробовувань [3, с. 36]. Цілком
зрозуміло, що момент колективного існування має місце
не тільки в ув’язненні, але до острогів приходять такі
люди з якими шукати точок перетину часто не хочеться
зовсім.
До того ж Достоєвський стикається і з зовсім
неочікуваним явищем – соціально–становим відчуженням. Не дивлячись на те, що він, як дворянин,
позбавлений усіх прав і привілеїв, формально
прирівняний до інших ув’язнених, ці інші ніколи так
і не визнали його за свого. Більше того, він пише про
те, що каторжани «з любов’ю дивилися на їх (колишніх
дворян) страждання, яке вони намагалися приховувати».
Особливо яскраво це помічалося у фізичній праці і
їх не пристосованості до систематичних фізичних
навантажень [3, с. 43–44]. Та найважливіше, що така
станова відчуженість формується неначе сама по собі,
без будь–якої озлобленості, навіть несвідомо. Ти чужий!
Яким би привітним, добрим і щедрим ти не був, ця прірва
залишається неподоланною. Колишньому дворянину не
повірять і його не зрозуміють. Він ніколи не буде другом
і товаришем. І навіть якщо з роками він зможе завоювати
якийсь авторитет, то внутрішньо чужим у цій ватазі
залишиться навічно.
Свобода художника, мислителя, будучи величиною
постійною, все–таки кардинально відрізняється у ситуації
гармонії та дисгармонії. Можемо згадати знамените
пушкінське «Ты царь: живи один» і припустимо «Мне
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любо это заточенье» Вяземського – це далеко не одне
і теж саме, як не однакові долі царя, який гордовито
плекає свою зарозумілу, верховинну самотність, і доля
арештанта–каторжанина. Або ж, враховуючи, з якого
боку знаходиться ключ – відлюдника.
Та судячи з усього, Достоєвський увесь час
намагався подолати цю незриму прірву, намагався
зблизитися з тими, з ким ділив каторгу, адже йому це
було потрібно для елементарного самоутвердження.
Засобом для цього були звичайні люди. Хтось підпадав
під його вплив, хтось залишався осторонь, але все–
таки почуття самотності, а іноді навіть зневаги до
самого себе через це, не полишали мислителя. Такою
долею Достоєвський, по–своєму, наділяє і дворянина
Горянчикова, а післякаторжанське існування свого
героя, з його самоізоляцією і хворобливою самотністю,
можна вважати своєрідною проекцією почуттів самого
письменника. Яскравим підтвердженням того, що
Достоєвський не вигадав переживання свого героя, а
переживав їх сам реально, можна визначити його лист до
брата Михайла за лютий 1854 р., де він протиставляє себе
іншим каторжанам саме як представник протилежного
соціального стану, обґрунтовуючи своє місце освітою,
соціальною ієрархією і можливістю споживання різних
соціальних благ [4, с. 169–170].
Більшість дослідників схиляються до того, що
способи
поведінки
Достоєвського–каторжанина
показують його досвід у якості курсанта Головного
інженерного училища. І хоча каторгу з інженерним
училищем порівнювати не можна, саме тут, серед
юнкерів, майбутній мислитель здобував перший досвід
виживання у закритому середовищі [напр. 6, с. 90].
Як би там не було, але до кінця реалізовувати власну
індивідуальність Достоєвському не вдалося, хоч він
і зміг якось організувати навколо себе маленький
літературний гурток. Принаймні відомі на сьогодні
мемуаристи з більшим чи меншим акцентом відзначають
його закритість та прагнення до самоти. На такі роздуми
налаштовує і відоме прізвисько Достоєвського в стінах
училища – «Монах Фотій». Вірогідно, що без видимих
причин, нікого до «монахів» не припишуть.
Саме в училищі у Достоєвського вперше
прослідковується екзистенційна криза, помітний крах
важливих життєвих установок. Думається, що пов’язано
це, в першу чергу, з відчуттям неможливості власної
самореалізації. Потім, після відставки і зблизившись із
письменниками та літераторами–початківцями, кризові
симптоми минули. Адже коло літераторів відразу дало
йому можливість показати себе, що і відбулося з виданням
«Бідних людей». Вже у цьому першому його значному
творі по новому звучить тема «маленької людини» і її
трагедія, що паралельно яскраво демонструє характерні
риси самого автора: сконцентрованість на внутрішньому
світі героїв, глибокий внутрішній аналіз їх долі,
здатність надзвичайно тонко передавати найдрібніші
особливості психологічних станів персонажів, але одне
із найважливіших явищ – це принцип сповідального
саморозкриття характерів.
Та не дивлячись на це, нестійкий характер Достоєвського себе проявив відразу як тільки почалися перші
серйозні критичні рецензії. Вершиною чого став розрив з
В. Бєлінським. А своєрідним компенсаторним чинником
цього, стало входження молодого письменника в коло
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петрашевців, яке приваблювало його саме тим, що
його там слухали. Він намагається показати себе не
тільки як літератора, але й як мислителя із твердою
світоглядною позицією. Часто у його активності в
середовищі петрашевців вбачається внутрішнє бажання
«проповідувати» [6, с. 94].
Та саме каторга, не дивлячись на сотні таких самих як і
він, тих, що знаходилися поруч, виховує у Достоєвського
любов до усамітнення. І тут він усвідомлює та говорить
про те, що завжди один, не дивлячись на оточуючих.
Достоєвський на каторзі самотній внутрішньо, душевно.
Він переглядає минуле життя, перебирає усе до
найменших дрібниць, осмислює його і судить сам себе
самим найсуворішим чином. Іноді навіть дякує долі за
те, що вона посилає йому таке усамітнення, без якого
не може відбутись ні суворий перегляд попереднього
життя і ніякого суду над собою. Одночасно мислитель
формує своєрідну програму свого майбутнього, якій
зобов’язується слідувати постійно не дивлячись ні на що
[3, с. 423].
Сміливо можна говорити про те, що каторга
Достоєвського не змінила і не переродила. Вона
максимально оголила його неможливість, в першу чергу
психологічно, стати кимось. Далі можна було творити,
писати, мислити, але усе це перетворилося на вторинне,
похідне від незмінного почуття зневаги до самого себе. І
роман «Записки із підпілля» став такою собі сходинкою
для повернення в літературу і суспільство, де герой
намагається знайти шлях до справжнього життя, а
можливо навіть і шлях до самого себе.
Життя колишнього чиновника – це демонстрація
безглуздості
крайнього
індивідуалізму,
критика
відчуженості від суспільства, але одночасно і яскравий
показник можливого спотвореного, згубного впливу
суспільства. І на фоні того, як герой не бажає проживати
чужі життя і щоб хтось жив за нього, ми бачимо, що
загалом суспільство такій людині може запропонувати
не великий вибір векторів розвитку: вона або
прагнутиме до поліпшення свого соціального статусу,
або ж до максимального поліпшення своїх покупних
можливостей, а фоном цих процесів буде слава і успіх
[7, с. 314]. Проблема, на нашу думку, полягатиме у тому,
що усе це нав’язується кожному ззовні і захоплюючись
усім цим, ми майже цілковито розпорошуємо власну
індивідуальність. На прикладі свого героя, Достоєвський
намагається продемонструвати відчуженість за ознаками
відмінностей у цінностях і прагненнях. Типовий
приклад – зустріч однокласників під час якої дійові
особи переймаються виключно соціально–статусними
досягненнями і перспективами. Такі тривіальні речі
як духовний ріст чи внутрішній світ особистості їх
мало цікавить. Тому зі своїми пошуками, він виглядає
на їхньому фоні, м’яко кажучи, диваком. Як приклад
актуальності цієї теми, можемо згадати сучасні такі ж
зустрічі із незмінною, як показує практика, за останні
двісті років тематикою розмов колишніх однокашників–
однокласників–однокурсників. Вся та ж демонстрація, і
вся та ж заздрість до чужого успіху.
Деяку паралель у визначенні відчуженості і її
причин, можна провести між Достоєвським і пізнішим
Хайдеггером, у якого мова ведеться також про затирання
особистості примарними благами цивілізації [11, с. 513].
І підпільна людина не хоче бути товаром сама і продавати
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когось/щось, вона не має стереотипових кар’єрних
амбіцій, а прагне вийти за межі існуючого суспільно–
торгівельного ряду. І самі перспективи кар’єрно–
майнового росту здаються і Хайдеггеру, і Достоєвському
біганиною по замкненому колу, яка тільки виснажує,
здеградовує, а не розвиває чи вдосконалює. Так само
німецький мислитель пише про існуючу і не вирішену
проблему втрати людиною власного «Я», про постійний
конфлікт між «Я–соціальним» і «Я–особистісним». Та
що й говорити, так само як і його Шатов («Біси») сам
Достоєвський проходить через пізнання трагічного
холоду самотності і через потужний жах безнадії, які
охоплюють його тоді, коли у якості відповіді на сердечні
зізнання проявляється химерна гримаса зневаги [9, с.
553]. І це буде символічна демонстрація трагічності,
через яку Достоєвський сприймав світ.
За висловом, і вдалим, Л. Шестова – письменник
ніколи не був у ранзі добровольця на шляху до сфери
трагічного [13, с. 316]. Але він побував там. І це призвело
до того, що жити, думати і відчувати Достоєвський почав
інакше. Нехай не всі кораблі були спалені, не всі шляхи
відрізані, але свою головну життєву драму молодий
Достоєвський сприймав як занурення у трагедію. З
ненавистю і озлобленістю на увесь світ вириває і викидає
із себе усе те, у що ще не так давно він свято вірив і що
сприймав як власне призначення.
Ось тоді, насправді, і виявляється, що той ідеалізм,
натхненність із якими мислитель жив, не здатен
витримувати жорстокого натиску дійсності. Як звичайна
людина ти зіштовхуєшся із справжнім, не прикрашеним
життям і починаєш розуміти, що усе гарне і привабливе
раніше, виявляється брехнею. Уся гуманність, потреба
«добра людям» кудись зникають і ти розумієш, що саме
зараз, у цей складний час, опиняєшся перед власними
ворогами внутрішніми і зовнішніми, сам на сам. І тоді
починаєш відчувати ту дику самоту, з якої, насправді, не
здатен вивести ніхто. Ось тут і починаєш розуміти, що
таке філософія трагедії.
Ідеальним образом не прихованої трагедійності
у Достоєвського є князь Мишкін. Не згадуваний
вище Горянчиков, не Раскольніков чи хтось із братів
Карамазових, а загублений в життєвій рутині, дворянин
духу, а не статусу, Лев Мишкін, який в очах цинічного
оточення виглядає справжнім ідіотом. Та згубним для
молодого князя є не його безпосередність, чи відірваність
від церкви, як вважав В. Екземплярський [14], а
елементарне прагнення бути собою. У цьому намаганні
він, як ніхто щирий, і як ніхто самотній, бо бути собою
ніхто окрім нього не хоче, або ж не може. На це зважується
хіба що смертельно хворий Іполіт, але його відвертість
межує з цинізмом і диктується скорою смертю.
У суспільній системі координат Л. Мишкін типовий
невдаха, якого іноді буває, від щирого серця, шкода.
Аналізуючи цей персонаж взагалі дуже складно
визначити джерела його невдач чи помилок, адже він усе
намагається зробити правильно і «по серцю». Але життя
його протікає без акценту на будь–яку мету чи сенс.
Що саме по собі дивно, хоча події роману складають
не що інше, як звичайний епізод у невідомому житті
дивакуватого князя, за влучною характеристикою
В. Беньяміна [1, с. 22–23].
Увесь цей час, майже не помітно, князя оточує повна
самотність і це можна помітити по тим стосункам,
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які він намагається облаштовувати, по тому як вони
виливаються у водопад трагедій, потрапляючи у якесь
невідоме магнітне поле невидимої сили, яка з усією
потугою протистоїть зближенню. При його максимальній
скромності, непідробній щирості і смиренності він
абсолютно неприступний, неначе оточений скляною
стіною із кришталевого замку, його життя випромінює
такий уклад, епіцентром якого буде його власна і до
найдрібніших часточок, визріла самотність.
Можливо знаковим буде й те, що у своїх творах
Достоєвський поселяє бунтівників, грішників усіх мастей
і збоченців, які стали символами світової літератури [8,
с. 138]. Та й дивного нічого у цьому немає, адже падіння
на дно гріха, занурення у болото ганьби з головою, для
нього є не що інше, як обов’язкова умова спасіння.
Хоча Достоєвський є творцем особливих грішників,
які несуть у собі невидиме, вічне тавро прокляття –
наприклад, Ставрогін, або ж Свидригайлов. Кожен з них
є вільною, але внутрішньо відчуженою особистістю.
Вони використовують людей і маніпулюють ними, що
часто призводить до трагічних подій, але самі персонажі
стоять поза суспільством і, загалом, залишаються
для нього до кінця не зрозумілими. Це усе ті, кого
звикли вважати останніми людьми. Достоєвський
взагалі пише і говорить лише про останню людину.
Перехідні стадії спілкування, соціальні чинники з їх
несправжньою гордовитістю і дріб’язковою підлістю,
самотність останньої людини, її уособленість ламаються
і смиренно зустрічають іншого, очищеного героя. А цей
очищений інший вже не знає відмінностей, забуває про
усілякі розшарування соціальні стани і його душа вже
не відчуває ні сорому, ні ненависті, ні зневаги [12, с.
122]. Вирішального значення починає набувати тільки
щирість, а ще контрольна сходинка людяності, якої
людині вдалося досягти.
Традиційно вважається, що часточка автора присутня
у кожному вигаданому або сформованому ним персонажі.
Як вважається, найближчий до Достоєвського тип –
Іван Карамазов. Бо він є репрезентатором остаточної
неможливості віри мислителя. Саме Іван пафосно
повертає квиток Богові, бо не приймає світу створеного
Ним, де «сльози дитини залишаються без спокути» [2,
с. 247–249]. Іванова «Легенда про Великого інквізитора»
взагалі часто називається одним із найяскравіших
філософських і літературних творів. Для В. Розанова
«Легенда…» була гірким плачем за людиною, яка
обов’язково повинна самотньо вириватися із темряви
до світла. Тому недаремно, мабуть, світогляд Івана
розкриває свої глибини саме у розділі «Бунт». Хоча сам
Іван не приймає такого слова. Він не розуміє чи можливе
у бунті життя, а йому необхідно саме жити. На рівні бунту
можливе життя у тих межах, які ми виставляємо для себе
самі, таким чином протиставляючи суспільству себе.
Так бунтар відчужується від колективу. Тому, у наших
повсякденних випробуваннях бунт може відігравати
ключову роль – він може бути першою і найважливішою
очевидністю [5, с. 134]. Та ця очевидність здатна витягти
людину із його самотності, бо буде тим спільним, що
є першою цінністю для усіх інших. Звідки ми можемо
сформулювати і девіз Івана Карамазова, як декартівський
парафраз – я бунтую, а отже існую.
Але історія Родіона Разкольникова найбільш розгорнутий приклад того, як людина здатна проживати життя
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з тягарем розірваного світосприйняття і до якої глибини
огиди від нормального, незашореного способу мислити,
може дійти затуманений трагічними рефлексіями
утопічних ідей персонаж. Той самий персонаж, який, за
словами самого автора: «…закінчує тим, що змушений
сам на себе донести, з’явитися з повинною у вбивстві,
і все для того, щоб хоч і загинути десь на каторзі, але
знову з’єднатися з людьми» [4, с. 137]. Із цих авторських
записок видно, що саме самотність, а не ніякий страх
притягнення до відповідальності, у кінцевому варіанті,
змушує вбивцю зізнаватися у злочині.
Сам Федір Михайлович не уник спокуси поговорити
на актуальні, як зазвичай говорять, теми. Він добре
вмів розповідати про «гордовиту самотність», але
при цьому розумів, що увесь набір таких пафосних
оповідей потрібен у першу чергу не йому, адже він це
знав і розумів як ніхто, а розповіді потрібні були іншим.
Хоча, як у своєму улюбленому стилі, запитував інший
мислитель–самітник: «Хіба може бути сучасна людина
гордовита на одинці сама з собою»? І далі про те, що
мабуть щасливим був Прометей – він ніколи не залишався
сам. Його завжди чув Зевс – у нього був противник, …, а
значить була і «справа». Але сучасна людина, той самий
Раскольников чи Достоєвський, в Зевса не вірує. Коли її
покидають люди, коли вона залишається наодинці сама з
собою, вона волею–неволею, але починає говорити собі
правду, і яка ж це жахлива правда [13, с. 374]. Дійсно,
як мало у такій правді тих романтичних образів, які ми
самі собі ж придумали і зробили своїми супутниками.
Але один із наслідків злочину Раскольникова, його
обов’язковий результат – це відчуження від людей через
власні егоцентричні ідеї, розчеплення самого себе через
уникання контакту зі світом. Справді кошмарне марево
розпорошеного вщент світу і від того пропащого, в
епілозі книги, символізує саме той результат, до якого
приходить людина, коли надихається образами та ідеями
Родіона Раскольникова.
З усього наведеного вище, можна зробити висновок,
що Ф. Достоєвський належить до категорії тих
мислителів і письменників, які люблять ті образи, що
ними творяться, але до того часу поки вони страждають,
доки вони мають підвищену, подвійну форму його
власного життя, поки вони занурені у самотність і вона
розриває їх зсередини на дрібні шматочки, до того часу,
поки вони являють собою хаос, який щосили прагне
перетворитися на фатум.
Герої Достоєвського відчужені від інших настільки,
що не шукають і не знаходять відповідного зв’язку
з дійсним життям. Вони не прагнуть до реальності,
а відразу виходять за її межі, у безмежність. Це
характеризує їх як закритих у самих собі, адже їх
доля концентрується для них не зовні, а в середині.
Через таку відчуженість С. Цвейг, наприклад, називав
героїв Достоєвського наївними, бо ця відчуженість
відчувалася через силу любові до світу або ж, вони
здавалися нереальними через надзвичайну пристрасть
до реального [12, с. 113].
Головні персонажі Достоєвського намагаються усіма
можливими силами відточити свій стиль мислення
до такого стану, поки він не стане гострим неначе
хірургічний інструмент. Вони роблять анатомічний
розтин свого стану, своєї свідомості і у несамовитих
розмовах один з одним прагнуть розбурхати власну
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затурканість, їх розмови – це максимальна напруга
роботи мозку і до того етапу, поки не з’явиться загроза
втрати здорового глузду. Достатньо лише згадати
Кирилова, Розкольникова, Шатова, Дмитра–Івана–
Олексія Карамазових… Кожен з них демонструє глибоко
замкнену у собі, самотню особистість. Вони охоплені
«власною» ідеєю, будь–то нігілізм, альтруїзм, манія
величі, але усе це вистраждано і, неначе «золоте яйце»,
висиджене у власній хворобливій самоті.
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Loneliness and alienation in the philosophical worldview
of Fyodor Dostoyevsky
Fyodor Dostoyevsky is one of those thinkers who continues to attract a
thoughtful reader by the psychologism of the literary work, as well as by the infinite
tragicalness of the proposed plot. The author suggests looking at the life path and
creative heritage of the writer through the prism of the fundamental phenomena
of human being – the existentials of loneliness and alienation. In the context of
these concepts, the biographical facts from the life of the thinker, the destinies and
peripetiae of his heroes are considered, in which, according to the author, a part of
Dostoyevsky himself is displayed.
Keywords: loneliness, alienation, abandonment, existential crisis, the tragic,
Russian philosophy.
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Основні філософські ідеї
Американського Просвітництва
Стаття
присвячена
філософським
ідеям
Американського
Просвітництва. На основі розгляду поглядів провідних американських
мислителів XVIII ст. здійснено аналіз інтелектуального середовища
тогочасної Америки. Продемонстровано зміну теїстичних інтересів
на деїстичні, котра пов’язана з плюралістичною релігійною картиною
тогочасних колоній, яка в свою чергу нівелювала домінанту сакрального
характеру церкви до релігійного інституту. Розвиток натурфілософії змінив
погляди на природу зі сцени біблійних подій на складний механізм божих
законів. Критичне переосмислення революційних подій в Європі, торговельно–
економічна ситуацію колоній спонукали інтелектуалів до пошуків власного
національного шляху з верховенством закону, за аналогією з природою, а
не волею монархії. Звернено увагу на широкий кругозір поглядів філософів
американського Просвітництва.
Ключові слова: американська філософія, Американське Просвітництво,
деїзм, суспільно–політичні ідеї, натурфілософія.

Період пуританізму в історії американської філософії
з його релігійною проблематикою вбачав вмістилищем
філософських поглядів проповіді та настановчі книги
(умовно від Джона Вінтропа (John Winthrop, 1588–1649)
з його книгою «Образ християнського милосердя» («A
Model of Christian Charity», 1630) до Джонатана Едвардса
(Jonathan Edwards, 1703–1758) з його проповіддю
«Грішники у руках розгніваного Бога» («Sinners in the
Hands of an Angry God», 1741). Основними питаннями
були погляди на владу Бога, природу людини, месіанську
богообраність та свободу волі. Розквіт даної епохи в
теоретичному плані проявився у імматеріалістичних
поглядах послідовників Дж. Берклі, які виводили всі свої
судження з поняття Бога. Якщо Дж. Едвардс критикував
свободу волі та вимагав вселення жаху у слухачів, то його
вчитель Семюель Джонсон (Samuel Johnson, 1696–1772)
проголосив необхідність прагнення до щастя шляхом
вивчення філософії, реформував освіту та написав
першу, на думку дослідників [4], філософську працю
в історії американської філософії «Начала філософії»
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(«Elementa philosophica», 1752). Епоха колонізації
також ознаменувалася пануванням пуританської моралі,
патріархально–благочестивих звичаїв та традицій.
У XVIII ст. на території Тринадцяти колоній, які склали
основу майбутніх Сполучених Штатів критика релігійного
ригоризму призвела до становлення Американського
Просвітництва, яке проголосило розум вихідним
поняттям та основою побудови філософських поглядів.
Філософія цієї доби була відображена у памфлетах,
політичних трактатах та філософських листах. Звернувши
увагу на назви найвідоміших філософських творів того
часу, можна оцінити значимість розуму для світоглядних
орієнтирів: «Розум – єдиний оракул людини» («The Only
Oracle of Man», 1785) Ітана Аллена (Ethan Allen, 1738–
1789), «Епоха розуму» («The Age of Reason; Being an
Investigation of True and Fabulous Theology», 1794) Томаса
Пейна (Thomas Paine, 1737–1809), журнал Еліху Палмера
(Elihu Palmer, 1764–1806) «Храм розуму» («Temple of
Reason») та ін. Американське Просвітництво стало
періодом інтелектуального піднесення в американських
колоніях під впливом європейського Просвітництва
у період з поч. XVIII до поч. XIX ст., що призвело до
Американської революції (American Revolution) та
створення Американської республіки (American Republic).
Втім, і досі продовжуються дискусії, щодо того, чий
вплив був більш значимим для формування революційних
настроїв: ідей Просвітництва або пуританізму.
Німецький історик філософії Герберт Шнайдер
(Herbert Wallace Schneider, 1892–1984), досліджуючи
історію американської філософії, визначає наступні риси
доби Просвітництва: єдність теорії та практики, тісний
зв’язок політичної думки та соціальної діяльності.
«…Ніколи в Америці філософська думка і суспільно–
політична діяльність не були більш тісно пов’язані між
собою» [5, p. 23]. У XVIII ст. мислителі шукали заміни для
традицій у раціональному пізнанні, у релігійному житті
альтернативу догматам вбачали у науковому пізнанні
та розумових здібностях людини, а у політичній сфері
замість монархії пріоритетом вважалися ліберально–
демократичні
погляди.
Змістовно
американське
Просвітництво відрізняється від європейського, хоча
основними рисами тяжіє до англійського. Справа в
тім, що, на відміну від європейського, американське
не мало очевидного внутрішнього об’єкту критики. В
Америці співіснували в різних колоніях різні релігійні
конфесії, це були як католики, так і різноманітні конфесії
протестантизму: лютерани, англікани, кальвіністи
та ін. Американське суспільство характеризувалося
релігійним плюралізмом. Таким чином за відсутності
державної релігії з’явилося поняття «деномінація»,
яким іменували релігійну організацію, однією з рис
якої було лояльне ставлення до представників інших
вірувань. Відсутність розвиненої церковної інституції та
релігійний плюралізм дозволили з’явитися деїстичним
поглядам серед інтелектуалів. Інший аспект критики
– антимонархічні настрої, оскільки колоніальний
устрій в ідейному плані характеризувався особливим
становищем людини у владній ієрархії, де людина
відчувала свою причетність до влади і не відчувала себе
пасивним інструментом державотворення, предметом
цієї критики стала англійська корона.
Серед дослідників американського Просвітництва
варто згадати американського історика науки, автор
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багатьох книг з історії науки та філософії Бернарда
Коена (Bernard Ierome Cohen, 1914–2003) та його роботи:
«Бенджамін Франклін: його внесок у американську
традицію» («Benjamin Franklin: His Contribution to the
American Tradition», 1953), «Наука та Отці–засновники:
наука в політичній думці Джефферсона, Франкліна,
Адамса та Медісона» («Science and the Founding Fathers:
Science in the Political Thought of Jefferson, Franklin,
Adams, and Madison», 1995), Бернарда Байліна (Bernard
Bailyn) з роботами: «Ідеологічні витоки американської
революції» («The Ideological Origins of the American
Revolution», 1967), «Обличчя революції: особистості та
теми боротьби за американську незалежність» («Faces
of Revolution: Personalities and Themes in the Struggle
for American Independence», 1990), Роберта Фергюсона
(Robert A. Ferguson) «Американське Просвітництво,
1750–1820» («The American Enlightenment, 1750–1820»,
1997), Генрі Мея (Henry F. May) «Просвітництво в
Америці» («The Enlightenment in America», 1978) та ін.
У вітчизняній історії філософії зацікавленість
американським Просвітництвом переважно обмежилась
дослідженнями суспільно–політичних поглядів. Втім, у
1968–1969 роках у багатотомній збірці «Філософський
спадок» («Философское наследие») вийшло два
томи «Американські просвітники» («Американские
Просветители. Избранные произведения в 2–х т.»,
1968–1969), упорядником яких став М. М. Гольдберг,
відповідальним за редакцію – Б. Е. Биховський. Авторству
М. М. Гольдберга належать книги «Томас Пейн», 1969
року, «Вільнодумство та атеїзм в США (XVIII–XIX ст.)»,
1965 року та роботи по історії суспільної думки США.
Американському
Просвітництву
притаманне
не відновлення власної національної ідеї, а пошук
останньої. Необхідність в символах, які лягли б в основу
формування нової нації, потребувала інтелектуальних
розвідок та активної популяризаторської роботи. У
спрощеному вигляді американське Просвітництво у
філософії мало два напрямки: суспільно–політичні та
природничо–наукові ідеї. Інтелектуальне середовище
цієї епохи визначали нові отці–засновники, а не перші
колоністи пілігрими, як це було у колоніальну добу.
Традиційно шанують чотирьох отців–засновників: Джон
Адамс (John Adams, 1735–1826), Томас Джефферсон
(Thomas Jefferson, 1743–1826), Джеймс Медісон
молодший (James Madison Jr., 1751–1836) і, звісно,
Бенджамін Франклін (Benjamin Franklin, 1706–1790), які
розмірковували над питаннями про співвідношення між
державою і особистістю та між державою й релігією.
Постать Б. Франкліна в історії американської
філософії відома не лише заснуванням Американського
філософського товариства (American Philosophical Society)
у 1743 році. Його біографія дозволяє визнати Б. Франкліна
справжньою людиною Просвітництва. Маючи освіту (два
класи) Б. Франклін почав працювати у типографії, у 1727
році він відкрив власну типографію та з 1729 по 1748
роки видавав «Пенсільванську газету» (The Pennsylvania
Gazette), а з 1732 по 1758 роки – «Альманах бідного
Річарда» [1, p. 390]. Його газета незабаром стала найбільш
успішною в колоніях, разом з тим, він заснував першу в
Америці публічну бібліотеку (1731), Філадельфійську
академію (1751), яка згодом стала Пенсільванським
університетом. Метою філософського товариства був
розвиток всіх філософських знань які розкривають
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природу речей, посилюють владу людини над матерією,
примножують радощі життя. Філософія Б. Франкліна
цікава перш за все поглядами на природу Всесвіту,
людини та суспільства. Окрім відомої «Автобіографії»
(«The Autobiography of Benjamin Franklin», 1791), у якій
філософ описав своє життя, та поділився поглядами
щодо релігії, етики та науки, його авторству належать
тисячі листів та текстів, деякі також містять філософські
погляди. Так, наприклад, філософський памфлет «Трактат
про свободу та необхідність, задоволення та страждання»
(«A Dissertation on Liberty and Necessity, Pleasure and
Pain», 1725) розкриває погляди мислителя щодо проблеми
свободи та необхідності, добра та зла у цьому світі. У
ньому стверджується, що всемогутній, доброзичливий
Бог несумісний з поняттями свободи волі і моралі людини.
Отологічний доказ звучить у філософа наступним чином:
«Якщо він [Бог] є всемогутнім, то не може бути у Всесвіті
нічого проти або без його згоди, а отже все, на що Він
дав свою згоду, має бути благом, оскільки Він добрий;
отже, зла не існує» [7]. Тому зла як такого у світі немає,
воно логічно виключається з картини світу Б. Франкліна,
так само як і будь–яка заслуга і недолік людини. Бог у
своїй оцінці не віддає переваги одній частині творіння
перед іншою, як майстер, який зробив складний
механізм, не може допустити неважливі елементи у
ньому. Кожна людина важлива, і кожна прагне свободи,
на думку мислителя. Він критикував розкіш, вважав, що
страждання (мається на увазі не муки) виникають від
зайвих потреб, задовольняючи які ми знаходимо нові
потреби. А різноманіття конфесій та церков дозволило
йому подивитися на природу «справжньої релігії» під
іншим кутом. У листі до батьків «До Джозайя та Абії
Франклін» («To Josiah and Abiah Franklin») від 13 квітня
1738 року він пише, «…що справжня релігія завжди
страждає, коли правовірність більше шанується, ніж
чеснота. Святе письмо переконує мене, що в останній
день, нас будуть судити не за думки, а за діяння [7]. Як
справжня людина Просвітництва, Б. Франклін шкодував,
що «зарано народився», що прогрес справжньої науки
звеличить людину над матеріями та масами, а моральна
наука буде вдосконалюватися, і люди не будуть більше
один одному вовком.
Засноване ним Американське філософське товариство
мало на меті досліджувати передові науки того часу, і
те, як вони розуміли філософію було більш схожим на
ерудованість, ніж на богослов’я. Різнобічний інтерес
представників американського Просвітництва можна
оцінити зі сфер діяльності його представників, так,
наприклад, Б. Франклін займався журналістикою, фізикою,
економікою, політикою та агрономією, його колега
Т. Джефферсон – юриспруденцією, архітектурою (його
звернення до античної архітектури, до демократичних
ідеалів та класичної філософії визначили архітектуру
Америки XVIII ст.), Бенджамін Раш (Benjamin Rush,
1745–1746) – хімією, медициною та психіатрією.
Дослідник філософського спадку Т. Джефферсона
Адрієн Кох у передмові до своєї книги «Філософія
Томаса Джефферсона» («The Philosophy of Thomas
Jefferson», 1943) так написав про постать мислителя:
«[Т. Джефферсон] був людиною, яка так сильно була
зацікавленою у вивченні ідей, що відмовляти йому в
назві «філософ», означало б упереджено ставитися
до самого цього терміну» [2, p. 3]. Філософські ідеї
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Т. Джефферсона описані в його численних листах, а
також в роботах «Автобіографія» («Autobiography»,
1821), «Стислий виклад прав британської Америки» («A
Summary View of the Rights of British America», 1774),
«Нотатки про штат Віргінія» («Notes on the State of
Virginia», 1781) та ін.
У своїх філософсько–релігійних поглядах Т. Джефферсон тяжів до деїзму, який є зручним способом
вирішення незрозумілих з позицій науки філософських
проблем, та визнавав що розум та здоровий глузд
є єдиними надійними критеріями істини. Філософ
пише, що «[Церква] є «добровільним об’єднанням
людей, які об’єдналися з власної волі для того, щоб
[публічно] поклонятися Богові так, як вони вважають
[прийнятним], задля порятунку їхніх душ. [Вона є]
добровільним об’єднанням, так як за своєю природою
ніхто не пов’язаний ні з якою церквою» [8, p. 544–
550]. На його думку, Спаситель не вважав за краще
поширювати свою релігію за допомогою політичних
переслідувань або цивільних покарань, він, зважаючи
на свою всемогутність, вирішив нести своє слово діючи
на розум людини. Філософія для Т. Джефферсона, ще за
часів піфагорійців та неоплатоніків з їхнім містицизмом
виконувала функцію рівноваги у особі епікурейців та
академіків, і таким чином: «розум набрав повну силу
(had [full] play), і наука процвітала» [8, p. 544–550].
Етичні погляди мислителя визначалися думкою про
мораль, як таку, що тісно пов’язана з природою людини,
тобто мораль має природне походження. У своїх листах
він зазначав, що відчуття добра та зла притаманні людині
як і решта відчуттів. Добрий вчинок не виводиться з
любові до Бога, оскільки, на думку мислителя, атеїсти
теж схильні до добра, добра дія не виводиться зі знання
істини, оскільки «…уявляти [істину] як підставу
[моральності] – це все одно, що уявити дерево, підняте
за коріння і перевернуте в повітрі, одна гілка якого
посаджена в землю». Тому Т. Джефферсон вірить у
існування «морального інстинкту», а поняття доброї чи
поганої дії визначаються «корисністю»: «Я … щиро вірю
в загальне існування морального інстинкту. Я думаю, що
це найяскравіша коштовність, якою наділений людський
характер, і нестача її принижує людину більше, ніж
найстрашніше фізичне каліцтво» [9, p. 412–416].
Англо–американський філософ Томас Пейн (Thomas
Paine, 1737–1809) став ідеологом Американської
революції. Він відомий завдяки трактату «Права людини»
(«Rights of Man», 1791), в якому виступив з обґрунтуванням
Французької революції з позицій Просвітництва.
Аналізуючи твори мислителя, можна зробити висновки
про його обізнаність у європейській філософії. Так,
наприклад, критикуючи деспотизм Людовика XIV, він
підкреслив, що «…люди, схоже, втратили будь–яке
почуття власної гідності, споглядаючи свого великого
монарха... Єдині ознаки свободи у той період, можна
знайти в працях французьких філософів. Монтеск’є,
президент Парламенту Бордо, пішов настільки далі у
цьому питанні, наскільки це можливо у таких умовах,
обираючи між принципами і обачністю, його розум часто
не договорював» [6, p. 298]. Схожої думки він був і про
Вольтера, якого він назвав «одночасно і підлабузником,
і сатириком деспотизму. Його сильна сторона лежала у
викритті і висміювання забобонів, священства, разом
з урядом» [6, p. 298–299]. Втім, він досить високо
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оцінив дипломатичний досвід Б. Франкліна у Франції,
підкреслюючи, що філософський склад розуму допоміг
йому у вирішенні складних питань. Т. Пейн писав, що
«характер філософа» разом з ерудицією допоміг йому
всюди бути за свого. У 1794 році він написав філософську
працю «Епоха розуму», сповнену ідеями деїзму та вірою
в могутність розуму та критикою церковного інституту.
Мислитель вважає Біблію виключно літературною
спадщиною, а не натхненним духом сакральним текстом.
На початку трактату у першій частині автор зізнається:
«Я вірю в одного бога і не більше, і сподіваюся на щастя
після цього життя … Я вірю в рівність людей … Я не вірю
у віровчення, яке сповідує єврейська церква, римська
церква, грецька церква, турецька церква, протестантська
церква і жодна з церков, про які я знаю. Мій власний розум
– це моя власна церква» [3, p. 50]. На його думку, після
політичної революції Америку чекає революція релігійна.
Висновки. Доба Розуму проголосила його вихідним
пунктом філософії Просвітництва. На противагу
пуританському релігійно–етичному вченню про Бога
Спасителя, про особистість людини, про свободу волі
приходять натурфілософські погляди на Всесвіт як
на механістичне творіння Бога, який обмежується
креаціоністською функцією, та суспільно–політичні ідеї,
теорії прав людей, моральний релятивізм.
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Main philosophical ideas of the American Enlightenment
The article is devoted to the philosophical ideas of the American
Enlightenment. It is based on the views of the leading American thinkers of the
XVIII century. An analysis of the intellectual environment of the time of America was
carried out. The change of theistic interest in the deistic, which is connected with
the pluralistic religious ideas of the colonies of the time, has demonstrated, which in
turn leveled the dominant sacred character of the church to the religious institute.
The development of natural philosophy has changed the views on the nature from the
scene of biblical events into the complex mechanism of the divine laws. The critical
rethinking of the revolutionary events in Europe, the trade and economic situation of
the colonies, prompted intellectuals to seek their own national path with the rule of
law, by analogy with nature, and not the will of the monarchy. Attention is drawn to
the broad outlook of the philosophers of the American Enlightenment.
Keywords: American philosophy, American Enlightenment, deism, social
ideas, political ideas, natural philosophy.
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Етнолінгвістичні студії
– філософія традицій та сучасності
(на матеріалі авторського посібника Britain vs.
Ukraine: ethnolinguistic studies (Wheel of the
Year, Festivals) – свято Litha vs. Івана Купала)
Стаття присвячена питанням важливості викладання етнолінгвістичних студій в сучасному перекладознавчому просторі. Розглядається
важливість вивчення іншомовних традицій у порівнянні із подібними
культурологічними аспектами власного етносу, проведенні паралелей та
визначенні подібного. Останнє пропонується робити із метою зменшення
міжнаціонального розбрату в аспекті дотримання народних традицій,
встановлення культурологічного містку між народами та поглиблення
іншомовної компетенції та культурно–освітнього рівня студентів.
Ключові слова: етнос, етнолінгвістика, лінгвокультурологія,
перекладознавство, іншомовна компетенція.

Немає майбутнього без минулого – вказують
філософи. Важко з цим не погодитись. Без знання про
власне коріння неможливо рухатися вперед, неможливо
створити якісно–нове без базису, без опори. Усе
вищезазначене стосується й мови. Вивчення останньої
найкраще вдається під час ознайомлення із традиціями
та культурою. Але в сучасному світі недостатньо знань
лише з рідної мови. Так, іноземні мови є невід’ємною
частиною сьогодення. Вдале вивчення іноземної мови
неможливе без занурення у життя та побут іншого
народу. Знання лише власних традицій недостатньо
для уявлення про іншомовний світ. Порівняння
та встановлення паралелей між національними
різнокультурними просторами дозволяє краще та в
більшому об’ємі запам’ятовувати іншомовний матеріал,
легше розуміти одне одного.
Але яка ж із сфер життя найкраще підходить для
такого дослідження, вивчення і порівняння? На це
питання можна сміливо відповісти – побут та традиції у
святкуванні, обряди та звичаї.
Занурення у вищезазначений інформаційний
простір дозволяє суттєво зменшити психоемоційне
навантаження під час навчання, адже у підсвідомості
такий інформативний пласт асоціюється із сімейним
та дружнім затишком, відпочинком та радістю.
Етнокультурний код пращурів дозволяє згадати свою
приналежність до певного етносу, нації, держави,
відчути своє коріння. На нашу думку, інформація
про найзмістовніші елементи української культури
спрацьовує як тргери підсвідомості та вивільняє
генетичну пам’ять. А порівняння із народом, мову
якого вивчаєш, – вдала нагода підвищувати іншомовну
компетенцію та словниковий запас у цікавій формі. І на
допомогу у цій справі приходить наука етнолінгвістика
на основі понять порівняння та комунікації.
Сучасні вчені вказують на те, що предмет
етнолінгвістики – мова етносу в усіх її проявах і
взаємодіях, духовна природа мови, що містить свідчення
про її носія – народ. Ці дослідження засвідчують, що
визначати етнолінгвістику як науку, об’єктом якої є мова
в її відношенні до культури, було б вузько. Це радше
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комплексна наука, предметом якої є «план змісту»
етнокультури, народної психології й міфології, вона
втілена в різних формах – у слові, предметі, обряді, тому
чи іншому зображенні тощо. Отже, це погранична наукова
галузь, що виникла на суміжжі лінгвістики, етнографії,
фольклористики, культурології, соціології [1].
Окремі етнолінгвістичні ідеї з’явилися ще в
XVIII ст., їх висловив І. Гардер. Витоки сучасної
етнолінгвістики слід шукати в науковій спадщині
В. Гумбольдта, Ф. Буслаєва, О. Потебні. Вони
були зумовлені спробами осягнути різноманітність
світу через пізнання мови, виходом лінгвістики
за межі мови при пізнанні її структури й історії.
Сформульовані В. Гумбольдтом принципи мовного
світобачення привели вчених до висновку, що необхідно
поєднати лінгвістичні дослідження з історичними,
антропологічними й етнопсихологічними. Ці ідеї були
сприйняті мовознавцями багатьох країн [1].
Але основним є те, що однією з центральних
проблем етнолінгвістики як науки стало дослідження
зародження й функціонування міфологічного та
поетичного мислення, їх співвідношення та особливості
використання засобів мови [1].
На наш погляд, сутність поняття порівняльної
комунікативної етнолінгвістики включає:
– семантичний та когнітивний лексико–синтаксичний мовознавчий аспект;
– перекладознавчий базис у вигляді домінантності
національно–маркованої лексики (найрізноманітніших
національних реалій в системі cross–culture),
фразеологізмів;
– етностилістичний аспект у вигляді досліджень
стилістики найрізноманітших етнічних текстів–реалій,
що є носіями мультикультурного прошарку певного
етносу;
– наратологічний аспект, що пов’язаний із вивченням
літературного надбання народів;
– психолінгвістичний (дослідження чинників
появи традицій під час висвітлення іншомовних
мультикультурних надбань).
Предметом вивчення порівняльної комунікативної
етнолінгвістики є:
– культурна семантика мовних знаків, які формуються у процесі взаємодії двох різних кодів, а саме
мови і культури – лексика, міфологізовані мовні одиниці
(обряди і повір’я, ритуали і звичаї, закріплені в мові),
фразеологізми; еталони, стереотипи, символи; метафори
і образи мови; мовна поведінка; елементи мовного
етикету [5];
– зв’язок мовних елементів із культурою і менталітетом народу, тобто його масовою свідомістю,
традиціями, звичаями тощо [5], тобто концептосфера та
мовна картина світу спільноти, що досліджується;
– мова в її ставленні до культури, тобто дослідження
взаємодії між етнокультурними і етнопсихологічними
явищами в еволюції та реалізації мовленнєвої діяльності.
Метою порівняльної комунікативної етнолінгвістики є:
– встановлення міжкультурного мовного мультизв’язку під час дослідження національних мовних
реалій (у вигляді найрізноманітніших культурних
текстових формувань – як писемних, так і фіксованих
усних), культурологічних артефактів, що несуть в собі,
закодований етносом, національний код;
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– дослідження з позиції лінгвокультурної парадигми
та компетенції культурних універсалій та субкультур, що
у масі своїй формують спадкоємство світу;
– задоволення інтернаціональної потреби у розширенні та поглибленні культурних контактів між
різними країнами та етносами, що допоможе вирішити
проблеми мовної й національної політики; проблеми
вивчення іноземних мов, здійснення літературних,
політичних, науково–технічних та усних перекладів;
сфера мистецтва і мистецтвознавства; діяльність засобів
масової інформації та пропаганди.
Закладена інформація має на меті:
– зміцнення міжкультурних зв’язків;
– зменшення міжнаціонального розбрату в аспекті
дотримання народних традицій;
– встановлення культурологічного містку між
народами;
– поглиблення іншомовної компетенції та культурно–
освітнього рівня студентів;
– підвищення рівня національно–патріотичної гідності та свідомості.
Наведемо приклад мовного зіставлення етнолінгвістичних здобутків наших предків (слов’ян) та
кельтів, пращурів сучасних жителів Британії. Але чому
нас цікавить саме мовне вираження? Тому, що мова
відображає менталітет етносу, національну специфіку
етнічного світосприйняття. Усе це входить до кола
лінгвістичних досліджень, тому предмет етнолінгвістики
містить передусім співвідношення національної мови і
культури [2].
Наведемо практичний приклад. Порівняймо два
найпростіші початкові абзаци із двох аутентичних джерел
[3, с. 174–190], що присвячені одному із найтаємничіших
та найопоетизованіших українських свят Івана Купала,
якому відповідає прадавня кельтська Літа. З’єднаємо
лексико–семантичні подібності за допомогою графічних
ліній, взаємонаправлені графічні стрілки означатимуть
рівність понять та взаємозв’язок. Поділимо інформацію
на змістові блоки в межах одного свята (див. схеми 1, 2):
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Отже, зробимо наступний висновок – одразу із
початкової інформації можна провести паралель між
основними поняттями свята: час проведення, повна
відповідність природних циклів, основна дійова
особа – Сонце, повна відповідність значення та змісту
(семантико–когнітивного наповнення) виділених лексем
та експресивних конструкцій, тотожність в одному
когнітивному полі.
Останнє, на нашу думку, реалізується на основі
ситуативної синонімії лексем одного когнітивного
простору певної дискурсивної ситуації. Адже в
контексті нерідко відбувається так звана нейтралізація
значень – як синоніми можуть використовуватися
слова, які не належать в лексичній системі мови до
одного синонімічного ряду. Слова, які наближуються за
значенням в умовах одного контексту можуть називатися
контекстуальними (ситуативними, оказіональними,
авторськими) синонімами [4].
Під час порівняння, вищезазначена інформація
дозволила нам зробити висновок, що древнє свято
Івана Купала, одне із основних для наших пращурів,
опоетизоване та демонізоване українськими митцями, та
кельтська Літа мають в основі одні і ті самі парадигмальні
складові. Паралель можна провести між обрядовими
дійствами, між основними знаками та символами. І
кожен із цих аспектів виражений у мові за допомогою
національно–маркованої лексики, ідіоматичних виразів.
Зазначимо, що основне завдання перекладача –
передати не тільки сутність значень, але й поетику
кожного слова, не тільки семантику змісту, але й
когнітивні особливості інформаційного пласту. Основне
завдання викладача дисципліни етнолінгвістика та
інших суміжних дисциплін (лінгвокраїнознавства
тощо) – навчити цього. Навчити не тільки користуватися
словником, а відчувати зміст, що можливо лише за умови
глибокої любові та поваги в першу чергу до традицій,
історії рідної землі, а також до іноземного етносу, мову
якого вивчають.
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Ethnolinguistic studios are a philosophy of tradition and modernity
(based on author’s manual Britain vs. Ukraine: Wheel of the Year,
Festivals) – Litha vs. Ivan Kupala’s holiday)
The article is devoted to questions of the importance of ethnolinguistic studies
in modern translation and interpreting space. It observes the importance of studying
foreign–language traditions in comparison with similar cultural aspects of its
own ethnic group, conducting parallels. The latter is proposed to be made with
the aim of reducing interethnic discord in the aspect of observing folk traditions,
establishing a cultural bridge between peoples and deepening the competence of the
foreign language and the cultural and educational level of students. The following
is proposed to be maid on the simple example of comparison of two fests – Slavik
Ivana Kupala (territory of Ukraine) vs. Celtic Litha (territory of Britain). A parallel
can be held between rituals, between the main signs and symbols. And each of these
aspects is expressed in the language with the help of nationally–marked vocabulary,
idiomatic expressions. Let us conclude that the main task of an interpreter is to
convey not only the essence of the meanings, but also the poetics of each word, not
only the semantics of the content, but also the cognitive features of the information
layer. The main task of the teacher of Ethnolinguistics discipline and other related
disciplines (linguistics, etc.) – to teach this. To teach not only to use the vocabulary
but to feel content that is possible only with the deep love and respect in the first
place to the traditions, the history of the native land, as well as to the foreign ethnic
group whose language is taught.
Keywords: ethnos, ethnolinguistics, linguistic culture, translation studies,
foreign language competence.
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Мікроцивілізаційні процеси у вимірі
монадологічного підходу

Аналізується монадна природа традиційного суспільства та доводиться
реальність та бажаність перспектив монадної трансформації суспільства
постіндустріального.
Ключові слова: монада, монадологія, атомізація, мікроцивілізаційні
процеси.

Існують різні підходи до розуміння суспільства
та аналізу соціальних процесів. Одним із варіантів
постнекласики є монадологічне розуміння історії.
Його засновником був І. В. Бойченко. В перспективі
монадологічного підходу можливо знову поставити
питання про телеологічність (від грецьк. слова телос –
мета, ціль) історичного процесу.
Розглянемо специфіку монадологічного розуміння
історії. Сутність цього підходу полягає в тому, що
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макро–індивіди історії (такі як локальні культури та
цивілізації) розуміються як своєрідні монади, з одного
боку, самофокусовні, самодостатні, відокремлені, а з
іншого боку, глибинно подібні, взаємно віддзеркалені, та
взаємоуособлені. Таким чином, в межах монадологічного
розуміння історії долаються дихотомія між класичним
розумінням історії як єдиного всесвітньо–історичного
процесу та некласичним поглядом на історії як на
сукупність абсолютно незалежних історій макро–
індивідів всесвітньої історії.
Який погляд на спрямованість та сенс історичного
процесу логічно витікає із монадологічного розуміння
історії? Перш за все потрібно вказати на те, що кожна
монада є своєрідним світом у світі, що має свій
неповторний унікальний характер, культуру. Кожна
монада асоціюється із світом взагалі, і відповідно
розуміння внутрішньомонадної спрямованості історії
переноситься на всесвітньо–історичний процес в цілому. З
іншого боку, сама постановка питання про спрямованість
історії уможливлюється фактом кінця історії. Або іншими
словами, кінець історії є головною умовою можливості
смислу історії. Якби не було кінця історії, то історія
була б позбавлена смислу. Макро–індивіди історії мають
обмежений характер в часі. Як пише І. В. Бойченко,
«криза тієї чи іншої цивілізації тлумачилася як кінець
історії загалом. Тому кінець історії це в певному розумінні
один із архетипів, що відтворюється у кожній цивілізації,
хоч і по своєму» [1, с. 344].
Але потенціал монадологічного бачення цивілізаційних і соціальних процесів,означений І. В. Бойченко,
залишається не розкритим в повній мірі. Зокрема,цікавим
було б спробувати перенести монадологічний підхід на
мікроцивілізаційний рівень, водночас переставивши
акцент на осмислення ширшого кола соціальних проблем
ніж хід історичного процесу.
Монадологічний підхід до соціального
Поняття монади вперше виникає в античній філософії,
якщо бути більш точним – то у філософії давньогрецькій.
Вперше вчення про монаду оформлюється в філософії
Піфагора. Але треба зазначити, що окремі аспекти вчення
про монаду з’являються в духовній культурі людства
значно раніше, зокрема в мислителів стародавнього
Сходу. Можна згадати, наприклад, розробку в межах
індійської філософії проблематики єдності Атмана та
Брахмана, або використовуючи поняття давньогрецької
філософії – мікрокосму та макрокосму. В самій давній
Греції своєрідним праобразом вчення про монади можна
вважати ідею гомеомерій («сім’я речей») Анаксагора.
Піфагор висуває обґрунтовану та розроблену концепцію
монади як різновиду єдиного, що використовується для
позначення суми частин, тлумаченої як одиничне, тоді як
взяте без подібного застереження термін «єдине» може
стосуватися і кожної з частин, що утворюють ціле.
Пізніше вчення про монади активно розроблялося
в межах античної філософії (в першу чергу Платоном,
Аристотелем та раннім платонізмом і неоплатонізмом),
філософії доби Відродження, та досягає своєї
завершеності в монадології Г. Лейбниця.
Резюмуючи вищесказане, можна порівняти монаду
з насінням, або числом в піфагорійському значенні
цього слова. Відштовхуючись від поглядів Лейбниця на
монади, доцільно стверджувати, що монади мають дещо
подвійну природу. З одного боку вони самодостатні і
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

самоідентичні, а з іншого, взаємообумовлені і по суті
взаємовідзеркалені. Таким чином, монадологічний підхід
до різних аспектів буття відкриває перспективу подолання
дихотомії універсальності та плюралістичності. Особливе
значення це має в соціальному контексті. Оскільки
протиставлення соціальної єдності та ідентичності
соціальних утворень, з яких складається соціум, є одним з
найбільш важливих питань, які постали перед сучасними
соціально–гуманітарними
дисциплінами.
Надмірна
гомогенізація соціуму несе в собі загрозу неорганічного
та тоталітарного збочення суспільного життя. З іншого
боку, надмірна плюралістичність соціуму, позбавленого
спільних засад, призводить до руйнації суспільства як
цілого і кризи соціального як такого.
Монадна сутність традиційного суспільства
В добу до модерного традиційного суспільства
домінувала тенденція до своєрідного монадного
компромісу між єдністю та плюралістичністю. Людина
була органічно вписана в складний і строкатий ансамбль
соціальних утворень. Будь–яка особа неминуче
була частиною певного роду, водночас належала
до певного стану та мала значно яскравіші ознаки
належності до певного етносу, ніж наші сучасники.
Кожне з цих утворень мало свою само ідентичність та
самообумовленість. Але з іншого боку, всі ці утворення,
до яких належала особа, були взаємообумовлені та
взаємообумовлені і взаємовіддзеркалені. Наприклад,
кожен рід був абсолютно унікальним органічним
утворенням, але з іншого боку, загальні принципи
родової структурованості були універсальними і
розповсюджувалися (з певними особливостями) на всі
роди, починаючи від найвищої аристократії і закінчуючи
звичайними селянами. Схожа ситуація була і зі становими
об’єднаннями. З одного боку, традиційне суспільство
вражає своєю становою різноманітністю та строкатістю.
Між станами існували колосальні відмінності, які важко
навіть уявити в сучасному суспільстві. Але з іншого
боку, всі стани мали схожу структуру та сутнісні ознаки.
Всі вони мали станове самоврядування, станові права та
привілеї, своєрідну станову культуру, що передбачало
свою власну станову модель сприйняття сакрального та
в кінцевому рахунку свою власну станову ідентичність.
Надзвичайно цікавою була етнічна структура
традиційного суспільства. Замість поняття нації як
відносно гомогенного та відносно штучного утворення,
існувала складана структура органічних спільнот з
етнічним корінням. Етноси утворювалися зі складної
мозаїки суб–етносів і в свою чергу, входили в супер–
етнічні утворення. Своєрідним відображенням устрою
етносфери традиційного суспільства була його
складна державно–політична структура. Якщо брати
за приклад середньовічну Європу, можна побачити, як
окремі феодальні володіння вбудовувалися в крупніші
регіональні утворення, які в свою чергу, були частиною
державних утворень, з яких починали формування
історичні нації. Над всім цим знаходився універсальний
ідеал сакральної імперії, який мав не тільки політичне,
але й духовне значення і був своєрідним завершенням
складної ієрархії державних та напівдержавних
утворень, здійснюючи собою оформлення найвищої
супер–етнічної єдності.
Резюмуючи можна стверджувати, що традиційне
суспільство мало в своїй основі монадну природу,
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оскільки одиниці, що його складали, поєднували в
собі самоідентичність та самототожність (набагато
яскравіші, ніж структурні елементи модерного соціуму)
з універсальністю, набагато масштабнішою, ніж в
сучасному суспільстві. Водночас при ретельному
вивченні будь–якої зі складових частин традиційного
суспільства в очі кидається її структурна подібність до
інших частин зі збереженням її власної унікальності.
Атомізація суспільства в добу Модерну
Принципово інший характер має модерне суспільство,
доба якого наступає після буржуазних революцій та так
званого «просвітництва». Визначальною ознакою цього
суспільства є руйнація всіх органічних спільнот, до
яких особа входила за доби традиційного суспільства.
З приходом доби Модерну на місце монади приходить
атом. Яскравою ілюстрацією цього процесу є породжена
«великою французькою революцією» декларація прав
людини та громадянина. Самим фактом своєї появи
вона ілюструє те, що на місце особи, що є частиною
органічних утворень, що складають з себе в кінцевому
рахунку єдине ціле, приходить абстрактний громадянин,
ще водночас є ще більш абстрактною людиною.
Цікаво зазначити, що затвердження абстрактних
загальнолюдських прав та свобод поєднувалося з
руйнацією конкретних прав та свобод, якими люди
володіли в якості членів тих чи інших органічних
утворень чи то станового, чи то регіонального характеру.
Яскравою ілюстрацією цього є те, що запровадження
нового модерного ладу супроводжувалося серйозним
опором широких верств населення, значно ширших за
привілейовані стани, панування яких було підірвано в
процесі буржуазних революцій. Масовою опорою рухів
на захист традиційного суспільства були представники
нижчих верств населення, в першу чергу селяни.
Важливо те, що однією з базових програмних засад
всіх цих рухів від шуанерії у Франції до брігантажіо в
південній Італії, була ідея збереження традиційних прав
та свобод, прив’язаних до станових та територіальних і
регіональних реалій.
Атомізація суспільства, принесена добою модерна,
поєднувалася з його нарасторючою гомогенізацією.
Перетворена в соціальний атом людина ставала
елементом спресованих штучних утворень. Яскравим
прикладом цього процесу було утворення політичних
націй. Воно супроводжувалося занепадом та руйнацією
суб–етнічних та етнічних відмінностей. На місце живій
народній мові приходила мова літературна, інакше кажучи
– мова, штучно створена в якості певного лінгвістичного
проекту. На місце органічної суб–етнічної та етнічної
культури приходила штучно витворена в крупних містах
культура, що позиціонувалася як «національна». Таким
чином соціуму нав’язувалася штучна і неорганічна
гомогенність, що була породженням та логічним
завершенням атомізації.
В цьому контексті необхідно згадати феномен
тоталітаризму, що по суті є наслідком доведеної до
абсурду атомізації, що розпочалася в добу модерну.
Атомізація суспільства на певному етапі перетворюється
в екзистенційно–неприйнятну для переважної більшості
людей ситуацію. В цих умовах екстаз тоталітарної єдності
грає роль своєрідного механізму компенсації. Необхідно
зазначити, що ця компенсація по суті є ілюзією. В
тоталітарних суспільствах встановлюється атмосфера
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взаємної недовіри та страху, оскільки сутнісно модерна
людина залишається відчуженим соціальним атомом.
Необхідно також згадати те, що вирвана за межі
органічних утворень людина залишається беззахисною
в першу чергу перед державою. Вона попадає в
ситуацію, коли уявлення про неї як про «гвинтик
системи» перетворюється з метафори на страшну
дійсність. В цьому контексті цікаво згадати те, як
успішно використовують свою вбудованість в органічні
спільноти вихідці з країн третього Світу, де зберігаються
потужні залишки традиційного суспільства. Це нерідко
викликає обурення в мешканців розвинених країн,
але корінням проблеми є те, що мешканці розвинених
країн втратили свою приналежність до традиційних
органічних спільнот. Це надає міцно вкоріненим у своїй
родовій та етнічній спільноті вихідцям з країн третього
світу своєрідну перевагу.
Мікроцивілізаційні утворення в консервативних
концепціях
Органічні утворення монадного типу, що складають
соціум, варто було б назвати мікроцивілізаційними. Оскільки
в монадологічному розумінні історії, запропонованому
І. В. Бойченко, локальні цивілізації розуміються як монади,
вбудовані в єдину тканину історичного процесу, логічно
іменувати монадні утворення, з яких складаються локальні
цивілізації, мікроцивілізаційними, як подібні до них, але
меншого масштабу.
Велике значення органічним спільнотам завжди
надавалося в консервативних концепціях суспільного
устрою. Вже від самого початку консерватори висували
ідею оборони станових та регіональних прав та свобод.
Вже під час французької революції роялісти висували
гасла захисту регіональних та станових привілеїв.
Необхідно підкреслити, що мова йде не стільки про
станові привілеї аристократії, скільки про привілеї
інших прошарків населення. (Наприклад, селяни мали
право на звільнення від військової служби). Пізніше,
під час так званих Карлістських війн в Іспанії карлісти,
які були консервативною стороною в цій боротьбі,
включили поняття «фуерос», що можна приблизно
перекласти українською як вольності в їх конкретно–
становому та регіональному розумінні, в своє базове
гасло. В кінцевому рахунку воно звучало як «Бог, король,
вітчизна, фуерос».
Теоретики європейського консерватизму завжди
підкреслювали важливість органічних спільнот для
нормального функціонування суспільства. Цікаво, що на
цьому наполягали як прихильники демократичної версії
консерватизму, такі як наприклад, Едмунд Берк, так і
консерватори–авторитарісти, такі як Жозеф де Местр або
Шарль Моррас. Яскравим прикладом є погляди Шарля
Морраса, які переважно асоціюються з обґрунтуванням
ідеї необмеженої монархії та націоналізму. Але найбільш
цікавим в них є те, що моррас категорично наполягав на
потужному місцевому самоврядуванні та відновленні
корпоративно–станових утворень з широкими правами.
Водночас його когнцепція націоналізму передбачала
збереження і навіть реконструкцію суб–етнічних
відмінностей в межах французької нації. Резюмуючи
можна сказати, що погляди Морраса передбачали
максимальну ступінь демократії та децентралізації на
низовому рівні та авторитарну тенденцію на вищому
загальнодержавному рівні.
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В українському контексті подібні ідеї висував
В. К. Липинський. Уявлення В’ячеслава Липинського про
оптимальну форму організації українського суспільства,
можна вважати оригінальною українською концепцією
традиціоналістичного державотворення. Виступаючи
за монархічну форму правління він водночас вважав,
що вона мусить спиратися на добре зорганізовану
за територіальною та становою ознакою систему
самоврядування.
Самоврядування мусило поєднуватися з загальною
провідною позицією аристократичної верстви. Липинський завжди підкреслював, що аристократія, в першу
чергу, це найкраща частина народу, «гають від його
плоті». Аристократ здатен здійснювати загальне
управління державою і лише в цьому він є кращим. Його
влада не привілей, а обов’язок.
Загальну гармонію в стосунках між правлячою
елітою та широкими народними масами забезпечує
постать спадкового гетьмана, який володіючи
безперечно авторитарною владою, водночас мусить
знаходити консенсус як з правлячою елітою, так і з
широкими верствами населення. Тобто, органічна
демократія «реальна співучасть народу у власній долі»
забезпечується балансом монархії, аристократії та
народного самоврядування.
Монархізм Ліпинського носить всі ознаки гнучкого
авторитаризму, притаманного «органічній демократії».
Він виступає проти примітивного деспотизму, вважаючи
авторитарну владу дідичного (спадкового) Гетьмана
опорою прав та свобод громадян і, в першу чергу, їх
права на самоврядування:
«...той Господар–Монарх, якого ми хочемо, повинен
стояти понад класами, понад партіями, понад цілою
Землею і понад цілою Нацією. За свої діла він повинен
нести відповідальність і перед своїм власним потомством,
перед своєю сім’єю, перед своїм сином–наслідником так,
щоб за будучину нації, на чолі якої він стоїть, відповідала
своєю будучиною і його сім’я.
Він не «перший дворянин» і не «перший пролетарій»
– а Господар національної Праці. Працюючи сам, як
людина, що стоїть на чолі армії й державної адміністрації,
він працю цілої нації охороняє на зовні й забезпечує
потрібний її порядок і спокій унутрі. А як, у яких формах
буде виконуватись ця праця – про це хай рішають між
собою, зорганізовані в свої професійні організації, в
свої «Ради», самі працьовники: творці хліба, товарів
і техніки, науку й штуку, як авангард техніки, сюди ж
включаючи.
Хай про діла фабрики говорить безпосередньо
робітник із техніком–фабрикантом, про діла хліборобства
село само хай рішає між собою. Тільки з безпосередньої
акції й боротьби продукуючих класів, політично–
парламентарним шарлатанством не загидженої, родиться
дійсний поступ і культура» [2, с. 42–43].
Він виступає за солідарне суспільство, в якому класовий
мир встановлюється завдячуючи гармонійній співпраці
різних верств населення. Взаємовигідна солідарність
мусить поєднати село та місто, власників та працівників.
При цьому не повинно бути ніякої поблажливості до
представників суспільної верхівки у випадку, якщо вони
почнуть зловживати своїм становищем:
«Коли той фабрикант і той пан, по своїй працездатності
й по своїм організаторським аристократичним здібностям
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робітникам і селянам для більш інтенсивної, більш
корисної праці потрібні й – хай лишається й у купі з ними
живе та працює; як ні – коли він тільки народолюбець–
демократ, а фабрики чи господарства сам зорганізувати не
вміє – хай собі йде геть.
Хліб і товари мусять у державі бути. І так фабрика,
як і село, мусять твердо знати, що хліб дається тільки
за товари, а товари – тільки за хліб. Ані погромів міст,
ані пролетарських реквізицій у Трудовій Державі
Монархічній бути не може тому, що влада Господаря
стоїть понад селянином і понад промисловим робітником
– що в інтересі такої держави лежить до компромісу, до
співжиття й до єдності праці між тими обома силами
довести, а не взаємну зненависть між ними в інтересі
тієї чи іншої, селянської чи робітничої диктатури
піддержувати» [2, с. 43].
Перспективи «монадного ренесансу» в постіндустріальну добу
Фінал доби модерну характеризується пробудженням
ідентичностей органічних спільнот монадного характеру.
Це констатується переважною більшістю дослідників
цього питання. Елвін Тоффлер висуває ідею «етнічного
вибуху» [4, с. 298], а Мануель Кастельс заявляє про
«могутність самобутності». Пост–індустріальна доба
характеризується своєрідною реанімацію старих
(таких як етноси та суб–етноси) та народженням нових
монад них утворень мікроцивілізаційного рівня. Все
це відкриває перспективи для відновлення позитивних
аспектів суспільного устрою, які були втрачені в добу
модерну. Ця проблема має й український вимір. Для його
аналізу нам треба знову звернутись до творчого доробку
В’ячеслава Липинського. Мова йде про його концепцію
так званої «трудової монархії». В ній можна виділити
три основних моменти, цікавих з точку зору відновлення
монадності суспільства.
А) Територіальне та станове самоврядування є
невід’ємному рисою трудової монархії
Постіндустріальне суспільство є мозаїчним. Воно
складається з безлічі невеликих спільнот, інтереси
яких нерідко не пересікаються із загально суспільними,
ані позитивним, ані негативним чином. Широка
децентралізація перетворюється в життєву необхідність
для держави. Бюрократичне керування стає дедалі
більше неефективним і по суті – неможливим. З іншого
боку, «могутність самобутності», за виразом сучасного
футуролога Мануеля Кастельса набирає дедалі більше
сил. «Самобутність стає головним центром культури
на низці ділянок соціальної структури, ведучи звідси
свій опір або свій наступ в інформаційній боротьбі
за культурні коди та кодекси, формуючи поведінку
людини і, тим самим, нові інститути» [3, с. 305]. Таким
чином, ідея потужного самоврядування, запропонована
В’ячеславом Казимировичем, повністю відповідає
постіндустріальним реаліям.
Б) Пробудження етнічності та субетнічності в
сучасному світі не тільки не заважає національній
самосвідомості, але й перетворюється в її основну
опору в добу глобалізації
В. Липинський чудово це усвідомлював ще в
першій половині ХХ ст., сьогодні розквіт регіоналізму
та субетнічності став здійсненним фактом в процесі
формування нового постіндустріального світу. «Регіон,
органічне утворення під зріст людині, нащадок
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довгої історії, забезпечує самобутність, близькість,
спільноту і є противагою анонімному космополітизму
та бюрократичному централізму» [5, с. 171]. Таким
чином, єдиною надією на збереження національної
незалежності і самобутності в добу глобалізації є опора
на етнічність, регіоналізм та субетнічність, звісно, за
умови їх трактовки в патріотичному консервативно–
державницькому дусі, як це й робив В’ячеслав
Казимирович Липинський.
В) В трудовій монархії свободи спільнот та
індивідів врівноважуються їх обов’язками перед
державою та загально визнаними традиційними
нормами
В. Липинський був переконаним прихильником
збалансованого співвідношення прав і свобод. Він
усвідомлював, що широкі права та свободи за певних
обставин можуть відігравати не тільки позитивну,
а й негативну роль. Тому він вважав, що постать
незалежного та наділеного реальними повноваженнями
монарха–гетьмана є єдиним гарантом від перетворення
свобод у свавілля. Його підхід є блискучим вирішенням
проблеми співвідношення інтересів «самобутніх
спільнот» а суспільства загалом, до того ж він вважав, що
держава повинна цементуватись не тільки гетьманською
владою, але й спільними цінностями, з чого логічно
витікає, що широка самобутність та автономія спільнот,
що входять до складу трудової монархії є розумно
обмеженою. Це повністю співпадає з ідеями сучасних
консервативних філософів, сконцентрованих на пошуку
вирішення проблем постіндустріального світу. «В межах
однієї політичної одиниці і одного народу право на
відмінність ні в якому разі не повинно перетворюватись
в абсолютну доктрину, що толерує будь–які відмінності.
...Навіть самі великі відмінності моралі та поведінки в
межах однієї політичної одиниці загрожують рівновазі
цілого. Різноманітність прийнятна лише у випадку
її підпорядкування органічному принципу загальної
єдності» [5, с. 161].
Висновки. Таким чином ми можемо стверджувати,
що монадність суспільства є природнім станом, в межах
якого уникаються вади атомізованого суспільства,
зокрема центробіжні та централістські крайнощі.
Сьогодні, в умовах приходу постіндустріального
суспільства, курс на відновлення монадності в
суспільстві стає актуальним.
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Экзистенциальные идеи
в неопатристическом синтезе
Рассматривается экзистенциальная проблематика в неопатристическом
синтезе. Выявляются логика и мотивы мышления богословов–экзистенциалистов с учётом неоднородности неопатристического синтеза.
Цель: показать, что проблематика православной триадологии и
христологии обнаруживает в отдельных своих мотивах неслучайное
сходство с мыслью философов–экзистенциалистов, чье творчество как раз
констатировало кризис западноевропейской метафизики. Использование
критического и сравнительного методов позволило прийти к выводам о
том, что кризис новоевропейского философского сознания оказывается
продуктивным для богословия. Постепенное же преодоление чисто
религиозного мировоззрения и более широкое использование достижений
и методов философского мышления в православном богословии, ведёт к
модернизации и поиску новых форм взаимодействия содержания церковной
доктрины и духовной практики.
Ключевые слова: Бог, личность, неопатристический синтез, свобода,
сущность, экзистенциализм.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Известно, что Хайдеггер говорил о необходимости
отличать традиционный термин existentia (наличность)
от его определения как «присутствия», выражающего
не «что» сущего (стол, стул), но его бытие. Чертами
этого присутствия являются, во–первых, приоритет
«existential», которое предшествует разделению мысли
от ее предмета, перед «essential» (что–бытием по
Хайдеггеру), а, во–вторых, свойство всегда–моего, то
есть личностность [13, с. 42–43]. Таким образом, сущее
связано с личностным бытием человека, или потоком
его бытия, не сводимым ни к каким внешним формам,
возникающим в уме после разделения мысли от ее
предмета.
Считается, что и богословское осмысление
термина «existentia» вполне приемлемо, поскольку Бог
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обнаруживает Себя в энергиях, восприятие которых
возможно человеку в его истинном онтологическом
бытии, свободном от искажений падшего естества,
поставивших мысль человека вне своего главного
Предмета – Творца. Поэтому аскетическое хранение от
помыслов, разделяющих тварь от Творца, и восхождение
к чистой молитве как бытийному со–пребыванию с
Богом, и есть экзистенциальные факторы обожения.
Предпосылки обожения заложены в самой природе
человека сообщением ему от Духа Божия божественного
дыхания, а осуществляются они личными усилиями
человека, ибо «подобие Божие в человеке есть свободное
осуществление человеком своего образа» [3, с. 289].
При этом истинным опытом обожения является опыт,
превосходящий всякие чувственные привязанности,
«изгоняющий ум из тварного бытия сущих, укрепляющий
и как бы побуждающий к непреложности … ведение
нашего естества» [6, с. 107].
Впервые идею о том, что богословие должно стать
экзистенциальным выдвинул протоиерей Георгий
Флоровский в 1936 году на православном конгрессе в
Афинах. Призыв Флоровского, за которым последовали
многие богословы, состоял в том, что богословие нужно
соединить с практикой. «Примером такого соединения
и была как раз классическая патристика, когда
великие отцы церкви предложили интеллектуальный
богословский синтез на основе своего молитвенного
опыта. Опыта, который исходил не из философских
абстракций, а был, почерпнут из области их жизни»
[8]. Церковь 20–го и 21–го веков находится в похожем
состоянии и поэтому актуальность данного вопроса не
подлежит сомнению.
Известный учёный, научный сотрудник Института православных исследований в Кембридже
Алексей Нестерук, так отвечает на вопрос об
актуальности неопатристического синтеза сегодня:
«Неопатристический синтез нужен для того, чтобы
придать православию экзистенциальную сущность.
Отцы русской церкви были озабочены тем, что
богословие 20–го века стало абстрактным, оторванным
от практики религиозной жизни. Как говорил протоиерей
А. Шмеман, оно стало абстракцией в себе, оторванным
от опыта, несмотря на то, что вне евхаристии, вне
литургического опыта оно мертво» [8].
Экзистенциальную проблематику в неопатристическом синтезе рассматривали такие философы и
богословы как Владимир Лосский, который считается
основателем экзистенциального православия, Христос
Яннарас, Иоанн Зизиулас, Оливье Клеман, архимандрит
Софроний (Сахаров) и многие другие авторы.
Следует так же отметить, что сам неопатристический
синтез неоднороден и представлен тремя основными
направлениями:
1. Неопатристический объективный идеализм, основателем которого является о. Георгий Флоровский,
старается использовать систему понятий мыслителей
греческой патристики. Такая ориентация предопределяет
наследование основных черт богословия и философии
греческой патристики: объективный идеализм в онтологии,
интеллектуальный и мистический интуитивизм в
гносеологии, классический психофизический дуализм в
антропологии, метафизика как способ построения знания
в методологии.
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2. Православное богословие, построенное на основе
использования достижений философской антропологии
Шеллера, онтологии Гартмана, католической теологии
Урса фон Бальтазара и Раннера. Основателем этого
течения является румынский богослов о. Думитру
Станилоае. Ему удалось выразить традиционное
содержание учения греческой патристики с помощью
языка и концепций современной философии.
3. Православный экзистенциализм. Для этого направления характерна такая же абсолютизация личного
элемента и нивелирование сущностного в Боге и
человеке, как и в философии экзистенциализма.
Православный экзистенциализм для нас представляет
особый интерес, поскольку он претендует на всеохватывающий богословско–философский синтез. «Такие
особенности учения В. Лосского, Х. Яннараса и митрополита Иоанна Зизиуласа можно объяснить прямой
концептуальной (а у Х. Яннараса и понятийной)
зависимостью от современного западного религиозного и
атеистического экзистенциализма. Эта зависимость служит
причиной отказа православных экзистенциалистов от
основных черт учения мыслителей греческой патристики
во всех сферах богословия» [14].
Учитывая выше сказанное, нашей целью станет
рассмотрение динамики развития экзистенциальных
идей в православном богословии. Это поможет
выяснить логику и мотивы мышления богословов–
экзистенциалистов. Для этого нам необходимо
обнаружить признаки экзистенциального мышления у
наиболее ярких представителей данного направления:
В. Н. Лосского, Х. Яннараса, о. Софрония (Сахарова) и, где
необходимо, выявить основные проблемы, касающиеся
совместимости экзистенциального мировоззрения и
православного догматического мышления.
Современная
исследовательница
творчества
В. Лосского, С. Никитина, в числе прочих, выделяет
экзистенциальную вовлечённость, как один из
главных методологических принципов богословия
этого
мыслителя.
«Методологический
принцип
экзистенциальной вовлеченности тесно связан в мысли
В. Н. Лосского с сотериологической направленностью
православного богословия» [9]. Мистическое богословие Восточной Церкви В. Н. Лосский определяет
как «богословие экзистенциальное, вовлекающее всего
человека, ставящее его на путь единения с Богом» [4,
с. 179]. Принцип экзистенциальной вовлеченности
богословия следует из личностного характера отношений
человека с Богом, предполагающего встречу, взаимную
открытость, всецелую вовлеченность, доверие, верность
и самоотдачу человека: «Поскольку Бог открывается
нам, вся наша мысль, – а вернее, все наше внутреннее
устроение, наш conversation – должна отвечать и
соответствовать этому факту, быть сообразной этому
откровению, принимаемому верой» [5, c. 151–152].
Это личностное отношение – отношение всецелой
открытости и преданности человека личному Богу –
составляет, согласно В. Н. Лосскому, условие истинного
богопознания: «Этому личному Богу надо открыть себя,
надо встретить Его, всецело Ему отдавшись. Только так
и можно Его познать» [там же, с. 155–156].
Главным вопросом является само понимание
категории личности у Лосского. Под влиянием русской
религиозной философии ХХ века В. Н. Лосский
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отождествляет понятия «ипостась», «лицо» и «личность»
в отношении и несотворенной, и тварной природы [1].
Но в патристике как синонимы употреблялись
только понятия «ипостась» и «лицо», а понятие
«личность» появилось только в XIV веке. Следовательно, В. Н. Лосский, во–первых, при интерпретации
патристических текстов использует способ употребления понятия «ипостась», сложившийся в русской
религиозной философии начала ХХ века, а во–вторых,
привносит в это понятие новое содержание, которого
не могло быть в патристике. В. Н. Лосский понимает
личность как целевую причину в отношении к
природе. Индивидуум и личность находятся на разных
онтологических уровнях: индивидуум принадлежит
к тварному миру, тогда как личность этот уровень
превосходит. Таким образом, богослов использует
понятия природы и ипостаси в антропологии по аналогии
с их применением в отношении Троицы. Под влиянием
русской религиозной философии ХХ века он изменяет
содержание и способ употребления понятий «природа» и
«ипостась» по сравнению с патристической традицией.
Следовательно, можно говорить о более значительном
влиянии идей русской религиозной философии ХХ
века на понятийный аппарат учения В. Н. Лосского о
личности по сравнению с патристической традицией.
Личность, в учении Лосского, потенциальна: человек
не рождается личностью, он ею становится. Реализация
личности как образа Божьего осуществляется в акте
богообщения, в этом случае человек перестает быть
личиной. В богообщении происходит самопознание
личности, но представление о личности как несводимой к
природе и, неизбежно следующее из него представление
о богочеловеческой природе человека, вступают в
противоречие с патристической традицией. Кроме
того, понятие образа Божьего изначально предполагает
некоторую природу, в которой образ может быть
проявлен, поэтому невозможно говорить о личности
как образе Божьем, который неравен своей природе.
Таким образом, определение личности как несводимой
к природе, предложенное В. Н. Лосским, делает
незавершенным и внутренне противоречивым синтез
православного экзистенциализма и патристической
антропологии ХХ века.
Являясь последователем учения Лосского, греческий
богослов Христос Яннарас на вопрос о том, зависим ли
он от экзистенциализма столь популярного в ХХ веке,
отвечает: «во все эпохи богослов должен ответить на
вопрошания современности на языке, доступном для
восприятия, используя тот понятийный аппарат, который
общепринят в данном культурном контексте» [2].
Как и для Лосского, для Яннараса центральна тема
личности как универсальной категории, выражающей и
человеческую, и божественную реальность, мыслимую
в рамках православной триадологии. Для Яннараса путь
к личности лежит через апофатическое богословие,
предполагающее критику всех структур традиционного
рационализма как недостаточных для выражения
«тайны личного бытия», что, в свою очередь, открывает
новые возможности не только для богословия, но и для
философии.
Мало того, философская проблематика православной
триадологии и христологии обнаруживает в отдельных
своих мотивах неслучайное, по Яннарасу, сходство с
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мыслью философов–экзистенциалистов, чье творчество
как раз констатировало кризис западноевропейской
метафизики. И то, что можно оценивать как кризис
новоевропейского философского сознания, оказывается
чем–то продуктивным для богословия, – по меньшей
мере, еще одним свидетельством истины Православия [7].
Интересной представляется попытка Яннарасом
сравнительной характеристики учения Ареопагита и
М. Хайдеггера в своём очерке «Хайдеггер и Ареопагит,
или об отсутствии и непознаваемости Бога».
«Учения Ареопагита послужили основанием
для онтологии личности, для синтеза апофатизма с
бытийными началами инаковости и свободы» [15, c.
52]. Онтология личности – то самое, что Яннарас имеет
предложить как антитезу западному пути и в богословии,
и в метафизике. На тему личности Яннарас проецирует
и апофатические структуры предания, и теологему
«способ существования». В святоотеческом богословии
одно из значений этого термина – «tropos uparxeos»
– то, что говорится о ипостаси, ипостаси в Боге – это
то, как существует единая божественная природа, то,
как она выражается. Трем ипостасям соответствуют
три ипостасных свойства или идиомы («idioma», по–
гречески, – особенность). Идиомы – то, чем ипостаси,
будучи равночестны, отличаются друг от друга (Отец не
рожден и рождает Сына, Сын рождается от Отца, Дух
от Отца исходит). Ипостась – «личностная инаковость»,
как ее называет Яннарас, «гипостазирует бытие,
конструирует его как сущую действительность» [15, с.
66]. Личность у Яннараса соответствует «семантическому
синтезу» апофазы, т.е. оказывается и сверхбытийной,
и сверхлогической реальностью (притом речь идет не
только о Божественной, но и о человеческой личности).
Предшествующая бытию личность у Яннараса находит
параллель в хайдеггеровском стремлении рассматривать
способ существования как предшествующий существованию, а существование – как предшествующее
конкретно существующему. Что, конечно, создает
сходные трудности: как у Хайдеггера Dasein–это и все и
ничего конкретно, так и на «личность» Яннараса вроде
бы все замкнуто, все к ней сводится, но она в пределе –
способ существования неизреченного [7].
Для Яннараса тема личности оказалась полисемантическим пространством между святоотеческим
преданием и философией Хайдеггера. Каждый знак
имеет несколько параллельных и пересекающихся
значений и контекстов, но, перефразируя любимую
Хайдеггером цитату: «где спасение, там зреет и
опасность», – любой из богословских терминов,
попавших в такое герменевтическое пространство,
в чем–то лишается своей аутентичности и заданной
св. отцами служебности. Ведь богословский термин
функционален, он выражает опыт таинственной жизни
Церкви, опыт боговидения и богообщения. Становясь
самостоятельным предметом рефлексии, он во многом
перестает вообще, что–либо обозначать. В этом –
отличие богословского и философского дискурсов: если
философия очень рано осознала значимость осмысления
не только предмета познания, но и самого знания как
предмета размышлений, то для богословия «рефлексия
над рефлексией» вне исторического, литургического, в
конце концов, сотериологического контекста, вообще
ничего не дает. Попытка встать на зыбкий путь
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синтеза – риск повторить ошибки русской религиозной
философии, попытка решительного размежевания – для
богословия – риск самоизоляции и вырождения, потеря
ощущения присутствия духа богословия, «глаголавшего
пророки». Остается, видимо, сознание неслиянности
этих дискурсов, как ситуации, в которой существуем мы
сейчас [там же].
Попытки экзистенциальной рефлексии мы находим
и у о. Софрония (Сахарова), в богословии которого
раскрывается проблема обожения через персональное
или личное бытие человека и персональное бытие Бога
в их общности. «Бог объемлет человека всецело: ум,
сердце и тело. Познающий–персона и Познаваемый Бог –
соединяются воедино. Ни один, ни Другой не становятся
«объектом» в своем слиянии». Характер взаимного
познания Богом – человека, и человеком – Бога исключает
объективацию и является, по сути, экзистенциальным,
означающим персональное присутствие Бога в человеке,
и человека – в Боге. «Сей союз любви есть духовный акт,
при котором Возлюбленный является нашим бытием»,
а «Божественная любовь по своему роду, достоинству,
величию, гармонии, власти – превосходит все, что знает
земля» [11, с. 211–212].
Другие особенности имеют персоналистский
экзистенциальный характер, свойственный вообще
богословию о. Софрония. Он исходит из того, что в Боге
сущность совершенно тождественна персональному
началу и заключается в Лицах, не имея вне Лиц иного
существования. Таким образом, Божественное бытие
является до конца персональным, а экзистенции
Божественных Ипостасей имеют начало в самих
Ипостасях, независимо от сущности. В человеческой
же тварной жизни природа еще не составляет полного
тождества с персональным началом, в некоторых
своих проявлениях противореча ему. Мы рождаемся
как персоны лишь потенциально, и в нашем конечном
завершении должно установиться полное единство
природы и личности, иначе становится невозможным
обожение с сохранением целостности нашего бытия
[там же, с. 195–196].
Образцом для человечества о. Софроний берет
тринитарную модель со взаимо–присутствием Ипостасей
[10, с. 105], «где каждая Ипостась всецело открыта для
других; где кенотическая любовь является основным
характером Божественной жизни, в силу чего единство
Троицы совершенно абсолютным образом» [11, с. 210].
Каждая Божественная Ипостась, абсолютно опустошая
Себя в кенотической любви к другим двум Ипостасям,
осуществляет в Них Свою экзистенцию, и при этом
получает и содержит Их экзистенции в абсолютной
полноте. Это внутреннее взаимоприсутствие, когда
бытие Одной Ипостаси предполагает Другие Ипостаси,
чтобы реализовать Себя, описывает единство Троицы
в динамике Божественной любви, энергии которой
«изливаются на сотворенных по образу» [там же, с. 194].
А нам заповедано стяжать любовь Божию, в которой Он
открывает тайны «не чрез отвлеченную философию,
а бытийно, то есть включая нас в Свое бытие так, что
оно становится нашим» [12, с. 210]. «Истина есть Само–
бытие, «как Оно есть»» [там же, с. 153] (ср. 1 Ин.3:2),
пишет архимандрит Софроний. Это Само–бытие
открывается нам как Троица Лиц в полном единстве
и тождестве Бытия и принимается нами в свободе
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через Небесный Свет, пронизывающий наше тварное
естество нетварной энергией. А исходя из единства
Лиц, Свет ведет к единому познанию Бога Любви, в
последствиях которого нет никаких разногласий, потому
что оно говорит об одном: Божестве Иисуса Христа
[там же, с. 155]. Здесь наш дух воспринимает Господа
Иисуса как непреложную Истину, а безначальный Свет
порождает внутри нас слова, тождественные учению
Христа. «В этом Свете мы созерцаем Отца; сей Свет
мы воспринимаем как Духа Святого; в нем мы видим
Христа как Сына, единородного Отцу. Чрез этот опыт
мы познаем единосущие Трех. Молясь сему Богу, мы
живем единое бытие Трех» [там же, с. 162].
Выводы. Из выше сказанного не сложно заметить,
что для современного православного богословия
характерно постепенное преодоление чисто религиозного
мировоззрения и более широкое использование
достижений и методов философского мышления в
богословии. При этом, наряду с тенденцией к мистической
эмпиризации православной теологии и ее учений
богопознания, происходит их модернизация и поиск
новых форм взаимодействия содержания церковной
доктрины и духовной практики с новейшими подходами,
используемыми в современной христианской теологии,
пусть даже в ущерб для классического богословия. В
тоже время неопатристический синтез, о котором мечтал
о. Георгий Флоровский, все еще не реализован. И даже
неизвестно, будет ли это достигнуто в будущем. Однако, как
нам кажется, опыт синтеза богословского и философского
языков, попытки богословского осмысления философских
проблем сыграют немаловажную роль в дальнейшем
становлении христианской теологии.
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Existential ideas in neopatrist synthesis
Existential problems in neo–patristic synthesis are considered. The logic
and motives of the thinking of the existential theologians are revealed, taking into
account the heterogeneity of the neo–patristic synthesis.
Purpose: to show that the problem of the Orthodox triadology and Christology
reveals non–occasional similarity in some of its motifs with the thought of
existentialist philosophers, whose work has ascertained the crisis of West European
metaphysics. The use of critical and comparative methods led to the conclusion
that the crisis of the New European philosophical consciousness turns out to be
productive for theology. Gradual overcoming of purely religious outlook and wider
use of achievements and methods of philosophical thinking in Orthodox theology
leads to modernization and search for the new forms of interaction between the
content of church doctrine and spiritual practice.
Keywords: God, personality, neo–patristic synthesis, freedom, essence,
existentialism.
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Екзістенціальні ідеї у неопатристичному синтезі
Розглядається екзістенціальна проблематика у неопатристичному
синтезі. Виявляються логіка та мотиви мислення богословів–
екзістенціалістів з урахуванням неоднорідності неопатристичного синтезу.
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Мета: показати, що проблематика православної тріадології та
христології виявляє в окремих своїх мотивах невипадкову схожість з думкою
філософів–екзістенціалістів, чия творчість як раз констатувала кризу
західноєвропейської метафізики. Використання критичного та порівняльного
методів дозволило прийти до висновків про те, що криза новоєвропейської
філософської свідомості є продуктивною для богослов’я. Поступове ж
подолання суто релігійного світогляду та більш широке використання
досягнень і методів філософського мислення в православному богослов’ї,
призводить до модернізації та пошуку нових форм взаємодії змісту церковної
доктрини та духовної практики.
Ключові слова: Бог, особистість, неопатристичний синтез, свобода,
сутність, екзистенціалізм.
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Метафора у філософії і філософія в метафорі
Філософи часто нехтують науковим стилем для викладення своїх думок,
а натомість віддають перевагу образам, метафорам і афоризмам, оскільки
цей інструментарій більш ефективний для досягнення мети філософських
практик, у яких пріоритетне значення має не фактографічна цінність
поняття, а креативний потенціал постпонятійних інструментів. Метафора
належить до ефективних інструментів філософського мислення. Вона
забезпечує гнучкість, креативність і евристичність артикуляції.
Ключові слова: потреби філософських практик, мовні засоби, рефлексія,
інструментальний потенціал метафори, особливості й закономірності
метафоричної артикуляції.

Однією з найважливіших функцій філософії є
світоглядна, тобто здатність філософії постулювати та
обґрунтовувати уявлення про світ, місце і роль у ньому
людини. Світоглядна функція філософії може бути
співвіднесена зі світоглядною функцією метафори,
здатної структурувати наше бачення, розуміння світу.
Метафора інструментально залучена до багатьох аспектів
і функціональних потреб філософії. Вона запитана
різними способами філософствування насамперед з
огляду на риторичну складову філософії. Співвідношення
тієї ролі, яку відіграє метафора у філософському тексті,
з різними тематичними зрізами філософії – онтологією,
гносеологією, антропологією, аксіологією – і роль
метафори в забезпеченні їх єдності є надзвичайно
перспективною темою дослідницьких зусиль.
Присутність метафори в багатьох модифікаціях
філософського знання переконливо доводить її
органічність як засобу вираження філософських ідей
і рефлексій, актуалізує і загострює філософсько–
методологічні аспекти функціонування метафори.
Зрештою, це не викликає подиву, адже такі гносеологічні
властивості метафори, як єдність концептуального
і емоційно–насиченого образу, багаторівневість,
асоціативна гнучкість і риторична ефективність надають
її потенціалу статусу ефективного засобу вираження
філософських ідей. Метафора постає адекватним
інструментом філософської рефлексії, оскільки вона
відповідає загальному духу філософії – акцентованості
на поліаспектному, ієрархічно структурованому пізнанні,
організованому за еталонами відкритої раціональності
[4, с. 22–23].
У філософії метафора репрезентує «інтуїтивний»
полюс, котрий віддзеркалює початкову суб’єктно–
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об’єктну єдність світу. Цей полюс протистоїть логіко–
понятійним основам філософії, доповнюючи його. Між
іншим, інтелект у знятому вигляді обов’язково містить
інтуїцію – і чим потужніший струмінь творчої інтуїції,
тим вищі здобутки інтелекту. Варто погодитись із
Р. Кронером: «Рефлексійний дух є водночас раціональним
та інтуїтивним» [5, с. 276].
Для філософії метафора є адекватним, органічним
способом світоглядного та інтерпретативного позиціонування; вона неусувна з філософського дискурсу,
виконує важливі гносеологічні функції, є насамперед
ефективним інструментом вираження філософських
ідей. Ефективність метафори як засобу філософської
артикуляції не підлягає сумніву. Вона досягається
завдяки асоціативній і риторичній гнучкості, суміщенню
на рівні її образів концептуальної і емоційно–насиченої
складових. Дієздатність метафори як інструмента
філософської рефлексії зумовлена її акцентованістю на
поліаспектному пізнанні, організованому на принципах
відкритої раціональності.
У праці «Дві головні метафори» Хосе Ортега–і–
Гассет писав: коли той чи інший автор кидає докір
на адресу філософії у використанні метафор, то він
засвідчує, що не розуміє ні філософію, ні метафору.
Жоден з великих філософів не уникнув подібних закидів
на свою адресу: ще Аристотель засуджував Платона за те,
що претензії того на смислову вивіреність понять (таких
як, наприклад, «співпричетність», «достеменність» і
т.п.) не витримують критики, оскільки насправді це –
метафори.
Втім, метафора є незамінним знаряддям інтелектуального функціоналізму, формою наукового мислення.
Вживаючи її, учений інколи помиляється, сприймаючи
непряме чи метафоричне вираження як пряме. Подібна
плутанина, безперечно, гідна осуду, але будьмо
відвертими: аналогічну погрішність може допустити
при розрахунках і фізик, що зовсім не означатиме, ніби
математичний інструментарій слід вигнати з фізики:
помилка в застосуванні методу не є підставою для
заперечення ефективності методу як такого.
Метафора – не єдиний стилістичний прийом, до
якого вдається філософія. Приклади дієвих стилістичних
інструментів філософії можна розширити, зокрема,
за рахунок метонімій, гіпербол, мейозису, синекдох,
оксюморону, уособлень. Ретельно структуризовані ще
класичною риторикою, ці стилістичні інструменти
застосовуються філософією знову й знову, як, зрештою,
і синтаксичні прийоми – антитеза, інверсія, повторення;
просодичні засоби – ритм, рима, алітерація; літературні
інструменти – іронія, панегірики, сарказм.
Найбільш ґрунтовне й комплексне викладення
ідеології як метафористики здійснив Жак Дерріда у
статті «Біла міфологія». Він зазначив, що метафора
слугує одним із найважливіших механізмів об’єднання
різнорідних смислових елементів знання, феноменологія
яких володіє практично безмежним потенціалом:
метафора може бути епатажною, може презентувати
гармонію чистої і переконливої дикції, може реалізувати
себе настільки вміло, що здаватиметься буквальним
висловом, а може втілитися у щось розмите й
незрозуміле. В кожнім разі використання метафори – це
сміливий спосіб самовираження й самоінтерпретації,
якому притаманне загострене бачення проблематики.
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Метафористика набуває ознак своєрідного універсального депозитарію філософських смислів і мірила
їхньої практичної реалізованості. В деякому сенсі
філософія володіє спроможністю конвертовуватися у
надзвичайно різноманітні вияви соціального буття саме
тому, що володіє своєрідним «золотим стандартом»,
стратегічним ресурсом, який концентрується саме в
метафоричних можливостях.
Метафору можна вважати ключем до філософії
постмодернізму – специфічної форми світовідчуття,
що значною мірою базується на сформульованому
М. Гайдеггером принципові «поетичного мислення»,
згідно з яким основним способом розкриття споконвічних смислів речей є не логічна аргументація, а шлях
поетичних асоціацій і метафор. Постмодерн загалом
часто відрекомендовують як насамперед і в основному
жанр філософської белетристики.
До основних функцій метафори у філософському
пізнанні відносяться: номінативна і онтологічна; інструментальна, пояснювальна і методологічна; етико–емоційна. Естетична функція метафори, яка є визначальною
в художньому контексті, для філософського пізнання є
периферійною.
Метафора постійно впроваджується в контекст
філософії в процесі взаємодії власне філософських,
художніх і наукових стандартів пізнання. Вона
запитана різними способами філософствування з
огляду на риторичну складову філософії. Множинність
форм і способів пізнання дійсності загострює аспект
застосування метафор. Розробка когнітивної теорії
метафори була здійснена у працях М. Арутюнова,
Ю. Караулова, В. Телії, Дж. Лакоффа, М. Джонсона,
М. Тернера, Е. Маккормака та інших дослідників.
Як наполягає А. Бергсон, дійсність слід осмислити
sub specie durationis (з точки зору тривалості), позаяк
будь–який інший розгляд породжує аберації: sub specie
utilitatis (з точки зору користі) – аберацію наукового
символізму, sub specie aeternitatis (з точки зору вічності)
– аберації символізму метафізичного. Але пізнання, що
схоплює свій об’єкт зсередини і сприймає його таким,
як він сам сприймав би себе, якби його сприйняття і
буття складали органічну єдність, є абсолютне пізнання,
пізнання абсолютного. Ми володіємо цим абсолютом
в акті рефлексійного переживання тривалості. Однак
кожна спроба рефлексії над цим переживанням
обертається для нас «втраченим раєм» – тривалість
миттєво зникає, залишаючи нам свій просторовий слід і
породжені ним апорії.
Що таке філософія? Або вона спрямована на саме
життя, і тоді їй слід відмовитися від каталогізації форм,
в яких немає життя, або ж вона непоправно відірвана
від життя і являє собою безглузду працю. Як писав
А. Бергсон, якщо філософія дійсно не мала б ніякої
відповіді на життєво важливі питання, якщо б вона не
була здатною успішно роз’яснювати їх, як вона роз’яснює
біологічні чи історичні проблеми, то ми мали б підставу
сказати, що філософія не варта навіть нашої уваги.
Згідно з А. Бергсоном, істина невимовна; вираження
завжди периферійне, і, проходячи крізь нього, глибинне
переживання неминуче піддається спотворенню.
Мета мистецтва, – зазначає Бергсон, – полягає в тому,
щоб привести нас до стану досконалої покірності,
де ми переживаємо ідею, яку нам вселяють, де ми
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симпатизуємо почуттю, яке виражаємо. У мистецтві ми
знайдемо засоби, за допомогою яких досягають чогось
на кшталт стану гіпнозу. Це означає, що мистецтво
не стільки виражає, скільки заражає методом м’якого
(пом’якшеного мистецькими засобами) гіпнотичного
насильства [2, с. 96–97].
Дослідницьки перспективним є оперування ідейно–
світоглядною сферою крізь призму тріади мова –
текстуальність – інтерпретація. Як наполягав Мішель
Фуко, будь–який світоглядно насичений текст істотно
коригується контекстом наявного соціокультурного
досвіду на рівні алгоритмів сприйняття, стереотипів і
аналогій. Виникає запитання: наскільки легітимним і
науково значущим є авторитет контексту (контекстів) для
такого тексту? А відтак, наскільки виправдане коригування
тексту з огляду на неоднозначну контекстуальність
(особливо, якщо врахувати, що контексти і підтексти
здебільшого
бувають
саме
неоднозначними
й
амбівалентними)? Зрештою, доцільно сформулювати і
третє по–філософськи принципове запитання: наскільки
взагалі слід звертати увагу на рекомендації, обмеження й
табу конкретно–історичного контексту?
Враховуючи складну природу тексту, проблему
його єдності необхідно розв’язувати, виходячи не з
особливостей його частин, а беручи до уваги його
холістичну сутність – те, що цілісний текст володіє
властивостями, якими не наділені його частини. Тут
простежується аналогія з водою, яка складається з
кисню і водню, однак жоден з цих елементів поодинці не
володіє сутнісними ознаками води.
У ХІХ столітті фундатор герменевтики Ф. Шлейєрмахер сформулював амбітне завдання: зрозуміти текст,
«вжитися» в його причинно–наслідкові автоматизми
настільки, щоб «збагнути смисл краще, ніж автор».
У межах світоглядної системи координат Дільтея
герменевтика перетворюється на специфічний метод
наук про дух, покликаний забезпечити реконструкцію
духовно–культурних ієрархій різних часів і народів, а
також причинно–наслідкову зумовленість суспільних
подій, виходячи із суб’єктивних намірів діячів.
Специфіка інтерпретації і розуміння залежить від
особливостей мови. Якщо розглядати мову як знакову
систему, що має свою структуру, можна не тільки
визначити суть розуміння як методу, а й виявити його
механізм, внутрішню структуру (згідно з Г. Гадамером,
її складає герменевтичне коло, а Г. Ріккерт специфіку
розуміння вбачав в інтерпретації сенсу).
У сфері герменевтичних досліджень розуміння
визначають здебільшого як інтерпретацію або тлумачення
тексту, виявлення його дійсних та гіпотетичних смислів
і значень (Е. Бетті, Г. Гадамер, Ф. Шлейєрмахер). На
соціологічних аспектах проблеми звертав увагу М. Вебер.
Трансцендентальними аспектами розуміння займалися
Г. Рікерт, М. Шрейдер. Феномеологію розуміння
ґрунтовно розробляв Е. Гуссерль. Важливе і впливове
значення має екзистенційний аспект, в межах якого
пізнання постає екзистенцією, специфічним способом
буття людини. Таке тлумачення було притаманне
Ф. Ніцше, П. Рікеру, З. Фрейду, М. Гайдеггеру.
Індивідуально–психологічний аспект проблеми
розуміння був об’єктом розгляду праць В. Дільтея,
Г. Зіммеля та М. Полані. Цими мислителями розуміння
тлумачиться як інтелектуально–психологічний акт
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осягнення дійсності, як особливий феномен свідомості,
що здебільшого супроводжується «переживанням» –
специфічним емоційним станом суб’єкта.
У гносеологічній основі розуміння лежить визначення компонентів герменевтичного відношення,
спільність категоріальних сенсів, визначена спільністю
зафіксованих ними об’єктивних зв’язків. У праці
«Істина і метод» Г. Ґадамер з’ясував, що динамізм
соціально–історичного буття людини детермінує, з
одного боку, розімкненість горизонтів розуміння, а з
іншого боку, витлумачення зрозумілого (засвоєного на
рівні розуміння) за допомогою вербальних засобів.
Розуміння – це спосіб пізнання і буття людини в світі,
багаторівневий процес освоєння дійсності, осягнення і
реконструкції смислового змісту. Можливості розуміння
базуються на об’єктивних законах і залежностях,
які можуть бути освоєні раціонально як консенсусні
інваріанти, котрі пов’язують загальнолюдське з
особистим.
В основі можливості розуміння лежить інваріантність
матеріально–практичного і духовного освоєння світу,
яка утворює своєрідну універсальність онтологічної
основи, базис консенсусності людського спілкування.
Розуміння світу людини пов’язане з тим, що свідомість
проектується на предмети, а вони можуть розкрити
свій смисловий потенціал, верифікований соціальним
(культурно–історичним) досвідом.
Загалом феномен розуміння в різних модифікаціях
замальовується за допомогою такого понятійно–
категоріального апарату: діалог, дискусія, дискурс,
текст, підтекст, контекст. Оскільки навіть у фаховому
середовищі з приводу наведених термінів має місце
широкий діапазон різнотлумачень, то уточнення
авторської позиції щодо основних змістовних аспектів
набуває ознак очевидної потреби.
Якщо підходити до мови як до особливого виду
діяльності, як до способу буття свідомості, то розуміння
набуває онтологічного статусу (М. Гайдеггер розглядав
розуміння як діяльність свідомості по здійсненню свого
буття). Також завдяки мові відбувається декодування
тексту, розкривається сенс і «смислові шари» (згідно з
Ю. Лотманом).
Якщо лінгвістів у діаді «людина/мова» цікавить
насамперед і в основному «людська мова», психолінгвістів – «лінгвістична людина», то філософів –
«мовне буття», яке можна артикулювати лише засобом
мови, бо мова – це потужне знаряддя, дієва спонука й
інструмент самореалізації людини.
Рефлексія слугує механізмом систематизації,
комплексного осмислення досвіду, перетворення його
в методи, засоби й результати діяльності. Акцентуючи
увагу на інструментальній значущості рефлексії, слід
зауважити об’єктивні труднощі механізму рефлексійного
оперування: невміле його застосування може призвести
не лише до істотного зниження коефіцієнта корисної
дії рефлексії, а й загалом до стагнації гносеологічних
процедур. Однак невміння користуватися ефективним
механізмом не повинно бути пересторогою для
пізнавальної легітимізації цього механізму, а також
праксеологічного застосування його можливостей
– тим більше, коли врахувати, що рефлексія є
своєрідним кроспарадигмальним методом дослідження,
узагальнення, систематизації. Нестача рефлексійних
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зусиль разом з несформованістю рефлексійної культури
створює передумови для смислової невиразності
проблемних аспектів буття.
Філософію мови не слід ототожнювати ні з
лінгвістичною філософією, ні з філософією лінгвістики,
ні з методологією мовознавчих досліджень, ні з
загальним мовознавством, позаяк вона має власний
предмет досліджень – сутнісні ознаки і буттєву
генеалогію мови. Істотні дослідницькі перешкоди
зумовлені тією обставиною, що філософія мови все
ще постає сукупністю розрізнених, часто несумісних
концептуальних підходів.
Чимало напрямів сучасної філософії позиціонують
мову ключовим об’єктом своїх досліджень. Приміром,
для феноменології мова постає знаковим вираженням
особливостей і ефективності роботи свідомості;
герменевтика як мистецтво тлумачення вбачає у мові
«абревіатуру сутності», «дім буття» і «оселю людського
духу» (М. Гайдеґґер), «універсальне середовище, в
межах якого здійснюється розуміння» (Г.–Г. Гадамер);
представники аналітичної філософії в мові знаходять
невичерпні ресурси людської свідомості й практики.
Втім, численні емпіричні дані свідчать не лише
про тотальну присутність, а й водночас про змістовну
невиразність, невизначеність і суперечливість практики
слововжитку філософії мови і смислових параметрів
цього термінологічного конструкта. Об’єктивно
й закономірно ця обставина утворює теоретико–
праксеологічну проблему, яка потребує рефлексійних
зусиль, розв’язання засобами насамперед філософії.
Мовою кантівської філософії алегорію можна було
б охарактеризувати як зразок «фігурного синтезу»,
що зображує поняття для його пересадки в сферу
практичного розуму, тобто моралі. Тому алегорія, будучи
специфічно–смисловим відображенням об’єктивно
даного, залишається тільки відображенням без
можливості виходу в сферу творчої активності. В цьому
і полягає її відмінність від символу, який, будучи також
зображенням ідеї, глибоко діалектичний і синтетичний.
У символі ідея не тільки відображається в образі, а й
перетворюється в ньому, перетворюючи одночасно і
його в якісно новій єдності. Образ в символі «сходить»
до ідеї; в алегорії він залишається «ейдолоном», котрий
наслідує ідеї. Символ сутнісно і онтологічно протистоїть
розсудливості й цілеспрямованості; він завжди
спонтанний і надзвичайно антителеологічний.
Алегорія, навпаки, цілком зумовлена сферою
каузальності й доцільності. Ідея в ній – причина і
мета образу. Для того, щоб зробити дурість наочною,
вона вдається до гарбуза. Тому алегорія не глибока і
принизливо очевидна. Механічно поєднані її елементи
зберігають своє автономне значення. Строго кажучи,
коли в алегорії я, дивлюсь на гарбуз, але не бачу дурість,
а лише абстрактно її мислю. Тут мені явлена не ідея
дурниці, а її поняття. У символічному поєднанні, якби
воно було можливим у даному разі, гарбуз і дурість
втратили б своє колишнє автономне значення, і гарбуз
вже був би не просто гарбузом, а дурість – не тільки
дурістю; до них додалося б якесь «трохи», з якого, за
відомою думкою Брюллова, і «починається мистецтво»
і з якого в даному разі почався б символ. Принагідно
зазначимо, що метафоричність і алегоричність
достеменно притаманні не лише сучасності: вони також
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поширені в усі часи й народи на рівні такої тривіальної
епістемологічно–гносеологічної процедури, як аналогія.
Істотна функціональна ефективність і значущість у
сфері формалізації філософської змістовності належить
інструментарію афористики та ідіомам із розширеним,
звуженим, зсунутим і переносним значенням. Зокрема,
дієвість афористичних засобів досягнення мети
добре відома ще з часів Мойсея, проте в європейській
традиції афоризм набув постійної прописки в якості
герменевтичного інструменту лише з кінця ХІХ століття.
Найбільший внесок у його філософсько–герменевтичну
легітимацію зробив Фрідріх Ніцше. З цього приводу
Андрій Бєлий зазначав, що форма, якою послуговується
Ніцше, – це афоризм, котрий дає змогу миттєво охопити
поглядом будь–який горизонт. У цьому його очевидна
функціональна ефективність і перевага перед іншими
засобами світосприйняття і артикуляції сприйнятого.
Перетворення прислів’я на афоризм відбувається
тоді, коли з практичної сфери акцент зміщується на
теоретичну. Афоризм – найтісніша форма спілкування
з читачами за умови, якщо автор уміло висловлюється,
а читач – адекватно й оперативно засвоює прочитане.
З одного хорошого афоризму можна витягти більше
інтелектуальних перлів, ніж з посередньої книги.
Наївним є той, хто не вбачає в афоризмові найкращого
засобу ловити в свої тенета – при всій позірній
непереконливості таких тенет. Зважте: чого варта
пастка, яку видно за багато миль?» [1, с. 212–213].
Такі функціональні акценти афоризмів поділяв і сам
Ніцше: «Афоризми, в яких я є найбільшим майстром
серед німців, суть форми «вічності»; моє честолюбство
полягає в тому, щоб в десяти реченнях висловити те, що
кожен другий скаже хіба що в цілій книзі і чого кожен
другий не скаже в цілій книзі» [6, с. 624].
Доцільно зауважити, що «нове переосмислення
афоризму відповідає манері викладення в більшості
книг Ніцше, а ширше – всьому способу мислення
(«імпресіоністському», такому, що намагається
гострим, лаконічним зауваженням привести в рух,
пробудити в читачеві величезний світ всього того
неосяжного, що виявляється предметом життєвого
переживання)» [9, с. 702].
Втім, спосіб мислення неможливо «запровадити»
зусиллями дуже популярного філософа (наприклад, того
ж Ніцше) чи навіть усього покоління філософів, митців
та державних діячів – для конституювання афористичної
світоглядної парадигми необхідно здійснити тривалу
культурогенезу, яка забезпечує культивування і
селекціонування відповідних тенденцій історичної
спадкоємності.
В «Апофеозі безпідставності» Лев Шестов писав:
«На Заході афористична форма викладення думки
– явище доволі звичне. Зовсім інакше в Росії. У нас
вважається, що книга повинна бути послідовним
розвитком системи думок, об’єднаних загальною ідеєю.
Розрізнені чи незв’язані між собою думки, в кращому
разі, можуть витлумачуватися як сирий матеріал, який
якщо й матиме деяку цінність, то лише після відповідної
обробки» [8, с. 176].
Здебільшого російську інтелектуальну традицію
витлумачують як східну, деколи – як перехідну від західної
до східної, проте в даному випадку вона цілком випадає
зі звичних стереотипних схем, оскільки і Захід, і Схід
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залюбки послугувалися афористикою впродовж сотень і
тисяч років, в той час як Росія відкидала цей надзвичайно
креативний і евристичний інструмент інтерпретації,
пояснення й переконування. З об’єктивних причин
така російська особливість не могла не позначитися на
інтелектуальній традиції України, яка, йдучи у фарватері
російського світоглядного стереотипізму, в свою чергу,
також не поспішала застосовувати ефективний герменевтичний інструментарій афористики. Безперечно, цей
аспект підлягає істотному коригуванню й перегляду з
метою якомога повнішої, вичерпнішої дослідницько–
інтерпретаційної реалізації потенціалу афоризмів.
Інструментально–функціональну конкуренцію афоризмові може скласти іронія. Коли Фрідріх Шлегель
проголосив іронію найвищою естетичною категорією, то
він, безперечно, мав рацію, однак естетичною цінністю
потенціал іронії не вичерпується, адже вона належить
ще й до числа надзвичайно ефективних герменевтичних
інструментів у цілому і формалізації ідеологічної
змістовності
зокрема.
Романтичне
світобачення
передбачає наявність двох взаємопов’язаних функція
романтичної іронії: критичної як заперечення наявної
дійсності та функція компенсаторної як утвердження
мрії, внутрішньої свободи і повноти життя (тобто всього
того, що людина все більше втрачає в повсякденній
дійсності). Надмірний розвиток однієї з функцій
призводить до применшення ролі іншої.
Філософське розуміння іронії почало культивуватися
Сократом – в його парадоксальній фігурі імітації
незнання заради досягнення знання. Саме Сократ почав
застосовувати іронію як засіб випробування реальності
на міцність. У докторській праці «Про поняття іронії»
Сьорен Кьєркегор довів сутність сократівської іронії
як заперечення наявного стану речей на підставі його
невідповідності ідеям. Діапазон такої невідповідності,
власне, й складає «ресурс іронії». На переконання
Фрідріха Шлегеля, особливість сократівської іронії
полягає в свободі суджень та вчинків, у можливості
піднестись над мирським життям. Іронія Сократа – це
відгомін мудрості богів, які ніколи не сприймали життя
всерйоз. Цю божественну перевагу над життям Шлегель
і вважав сутністю романтичної іронії.
Іронія є чимось протилежним очікуваному. Не
дивно, що її часто вживають у словосполученні
«бродяга іронія». Між іншим, як і в аспекті афористики,
Фрідріх Ніцше вважається також le grand maitre en
ironie*. Щоправда, його іронія дещо незвична: її
інтелектуальні фарби надзвичайно насичені, обтяжені
взаємопотенціюючим і взаємообмежувальним впливом
багатьох внутрішніх цензорів–імперативів – совістю,
ментальною зосередженістю, ціннісно–світоглядною
відповідальністю, зведеною в ранг божества, міфу,
народженого з духу трагедії. Така поліфонічність і
багатофакторність ніцшевської іронії значно утруднює
її розуміння.
Між іншим, це пояснює, чому одні вважали
ніцшевську іронію невиправдано грубою, інші –
екстравагантною, а дехто взагалі не розгледів у ній
іронії як такої, інтерпретуючи її виключно як сарказм.
Утім, такі феномени тлумачення зовсім не збентежили
б і не спантеличили б самого Ніцше, який менш за все
піклувався про свою філософську «фотогенічність».
Його кредо в цьому аспекті цілком збігається з
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іронічним афоризмом Генріха Гайне: чим важливішим
та серйознішим є предмет, тим веселіше його слід
витлумачувати.
Якщо підійти по суті проблеми розважливо й
неупереджено, то маємо зауважити: іронія не просто
посідає значне місце в творчості Ніцше – вона є одним із
атрибутів його особистісного формату. Іронія настільки
глибоко вкорінилася в його єстві, що, здається, інколи й
сам Ніцше не міг визначити, чи є іронія заручницею його
ментальних примх, чи, навпаки, заручником примхи
іронії є він сам. На тлі величі цього іронічного звучання
амбітна концепція Йогана Гейзінґи (Нomo ludens)
має відгомін якогось дитячого лепету, інфантильного
«одкровення», банальності, котра якщо і має право на
звучання, то – в контексті ніцшевської трагі–гри – хіба
на істотно притишене, піаніссімо, ледь–ледь.
Не можна ухилитися від з’ясування принципового
запитання: що викликає герменевтичну ефективність
феномена іронії? Лаконічну відповідь сформулював
Франсуа Марі Аруе Вольтер: що стало смішним, те вже
не може бути небезпечним. Подальше розчаклування
зазначеного аспекту здійснила Марі Дуглас у праці
«Psychologie du rire» («Психологія сміху», 1902): «Нема
явища більш звичного і більш вивченого, ніж сміх. Разом
з тим нема іншого подібного явища, яке залишалося б
таким незрозумілим, як той же сміх; мимоволі з’являється
спокуса повторити разом зі скептиками, що треба просто
сміятися і не питати, чому смієшся, – тим більше, що
кожне міркування вбиває сміх, а знання причин сміху
слугує приводом до зникнення сміху» [7, с. 147].
Річард Рорті у книзі «Філософія після філософії:
випадковість, іронія і солідарність» (1989) пояснював
феномен
популярності
іронічних
інструментів
інтерпретації «евристичною надією», «креативним
приростом знання, яке самопотенціюється і само
актуалізується». Іронія все більше стає атрибутивною
ознакою сучасного сприйняття і тлумачення дійсності.
З цього приводу Хосе Ортега–і–Гассет писав: вельми
сумнівно, що сучасну молоду людину може зацікавити
вірш, мазок пензля або звук музики, які не містять
іронічної рефлексії. Водночас, як слушно зауважує
Генріх Бьолль, «в сучасних умовах граничного
морального вибору іронії вже не під силу виконувати
функцію алібі».
У працях «Віра та історія» (1949) та «Іронія
американської історії» (1952) Рейнхольд Нібур розвинув
концепцію іронії історії, сутність якої полягає в тому,
що інтелектуально–культурний розвиток людства
провокує ілюзію історичної свободи і можливість
необмеженого цілепокладання. Однак людина апріорі
не в змозі осягнути полівалентну взаємодію історичних
зв’язків і врахувати всі істотні варіанти гри позірно
випадкових факторів. Це призводить до того, що ми
отримуємо результати, які або не співвідносяться зі
сформульованими цілями, або взагалі є протилежними
їм. Таким чином, іронія історії полягає в тому, щоб,
наділивши людину спроможністю цілепокладання,
історія разом з тим відмовила в можливості реалізації
накреслених завдань.
Метафора постає одним із засобів, за допомогою яких
можна ефективно проілюструвати особливості філософії
постмодернізму. Цьому різновиду філософського
знання і мислення притаманна специфічна світоглядна
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парадигматика і особливе світовідчуття, котрі
М. Гайдеггер аргументовано пов’язував із принципом
«поетичного мислення», відповідно до якого найбільш
адекватним інструментом розкриття фундаментальної
архітектоніки буття є не стільки логічно вивірена
аргументація, скільки механізм евристичних метафор,
асоціацій і екстраполяцій уже відомого на сферу ще
невідомого. Постмодерністська чуттєвість реалізує свій
потенціал у вигляді своєрідних способів мислення і
трансляції думки, які цілком підпадають під демаркаційні
ознаки метафоричної есеїстики.
Лавиноподібне застосування метафор і слів у
небуквальному, переносному значенні Джері Голдштейн
відрекомендував «Вавілонською вежею постмодерну».
Це може здатися дивним і навіть курйозним, однак
метафорі також притаманний концептуальний характер.
Саме він надає можливість структурувати одну
абстрактну сферу в термінах іншої – конкретної і чуттєво
сприйнятої, тому зрозумілої. Метафора прокладає шлях
до того, що знаходиться на віддалених горизонтах
мислимого, що ще не набуло осмисленої виразності [3,
c. 325–326].
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Metaphor in philosophy and philosophy in metaphor
Often philosophers disregard the scientific style to present their ideas, instead
they prefer images, metaphors and sententious sayings, because these tools are
more effective for the purpose of philosophical practices the priority of which is
not factographic value of concept, but the creative potential of postconceptual
tools. Metaphor is an effective tool of philosophical thinking. It ensures flexibility,
creativity and heuristicity of articulation.
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instrumental potential of metaphor, specifics and rules of metaphor articulation.
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Приреченість філософії на метафізику
Ставиться мета за допомогою феноменологічного опису і
категоріального аналізу прояснити і виявити те, що в метафізиці є настільки
важким тягарем для мислення, що викликає потребу в дистанціюванні та
подоланні, за яким все одно слідує нове повернення. Для даного дослідження
найбільш значима метафізика не стільки як специфічна область знання,
скільки як спосіб організації думки Оскільки метафізика стосується всього,
що виходить за рамки чуттєвого досвіду, вона здатна виступати синонімом
філософії взагалі. Думка, орієнтована на рефлексивну аналітичність і
системність неминуче виявляє межу – але не як обмеження, що сповіщає
капітуляцію, але як роботу з позамежним. Це може бути пов’язано з тим,
що сам спосіб людського буття метафізичний. Екстатичність людини по
відношенню до природного і чуттєвого в разі потреби відсилає нас до того,
що сутнісні визначення людини знаходяться по той бік її природного початку.
Ключові слова: метафізика, над–досвідне, інакшість, феноменологія,
межа–початок.

Основна ідея даного тексту полягає в тому, що
метафізика, в яких би граничних або часткових,
оціночних або позаоціночних визначеннях її не брати,
була і залишається необхідною та стійкою до будь–якої
спроби усунення складовою філософського мислення
на всіх його рівнях. Чому ж метафізична насиченість та
інтонованість мислення може виявитися «проблемою»?
Причому проблемою настільки серйозною, що
сучасна думка наполегливо намагається позбутися
від усіляких метафізичних «вигадок», «надбудов»,
самодостатніх і невідомо яким чином даних сутностей
(ще й – перших, граничних). Це чітко видно у спробах
привести філософію до науково комфортної покірності
і ідеологічної пластичності та універсальності. Для
сучасної, «фізично» (природничо і прагматично–
«користально») налаштованої людини мета–фізичне
стає деяким поза–науковим, езотеричним жахом,
світоглядною містикою, ще не релігією, але вже точно
не наукою. Г. Марсель констатує наявність філософії,
«такої, що втратила чутливість до метафізичного» [8,
с. 237]. Більше того, всередині самої філософії, що
розуміється як історичне розгортання думки, чітко
простежується певна «складність» у відносинах зі своїм
метафізичним началом. То метафізика виявляє себе
як абстрактний раціоналізм, глобальна систематика
і некритична догматичність (котра переможена
новоєвропейським емпіризмом в опорі на номіналістичні
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тенденції, І. Кантом, Г. Гегелем, О. Контом, Ф. Ніцше,
М. Гайдеггером), то піддається жорсткій редукції зі боку
феноменологічних і взагалі гносеологічних напрямків
філософії як область, що підлягає винесенню «за дужки»
можливостей пізнання.
Втім, суть справи, і, отже, мета даного роздуму
– не виправдання або засудження метафізики,
винесення їй історико–філософського вироку або ж
навпаки, знаходження нових підстав для розгортання її
положень, але за допомогою феноменологічного опису
і категоріального аналізу прояснити і виявити те, що в
метафізиці є настільки важким тягарем для мислення,
що викликає потребу в дистанціюванні і подоланні, але
за чим слідує нове повернення.
Системно прояснюючий характер даного дослідження передбачає звернення до проробленої традиції,
що можливо зробити, виявляючи основні тенденції
історичних доль метафізики. Кінець ХХ – початок
ХХІ століття може бути названий часом «реабілітації
метафізики як способу мислення, сумісного з
аксіологією сучасної науки» [4, с.199]. Навіть роботи
навчально–дисциплінарного характеру орієнтовані на
проблематизацію предметних тим метафізики [3; 9;
11; 12; 18]. Для даного дослідження найбільш значима
метафізика не стільки як специфічна область знання (що
цілком традиційно і не може бути скасовано), скільки як
спосіб організації думки – це представлено Г. Марселем,
який шукає думки, що архітектонічно не співпадає зі
структурою нашого звичного світу [8, с. 231], Ж. Бенуа,
що говорить про феноменологічну метафізику [1, с. 211]
і пошук достовірності і присутності, що віднаходиться
у самоданності [1, с. 210]. Дедалі частіше метафізику
розглядають «по рубриці» практичної філософії – або
як пролегомени до етики (Дж. Куперман [16]), або як
нову парадигму гуманітарної культури [10]. Хоча це
не може вважатися новацією нашого століття – вже
Кант говорив про метафізику як культуру людського
розуму [5, с. 496], що і актуалізували в своїй філософії
Е. Кассирер, Н. Бердяєв, Г. Марсель, М. Хайдеггер.
Е. Кассірер наводить слова Канта: «Математик, естетик,
натурфілософ – чого досягають вони, гордовито
насміхаючись над метафізикою? У глибині їх душі
звучить голос, який завжди вимагає від них вжити будь–
яку спробу в цій області. Якщо вони не шукають своїх
останніх цілей в задоволенні бажань цьому житті, вони,
будучи людьми, не можуть не поставити запитання:
Звідки я? Звідки все? Астроном ще більше зайнятий
цими питаннями. Він не може втриматися, щоб не шукати
щось, здатне дати йому задоволення. При першому ж
судженні, яке він виносить, він опиняється в області
метафізики» [6, с. 133–134]. У світлі цих кантівських
слів критично–негативістське ставлення до метафізики
різних варіантів позитивізму (від О. Конта до Р. Карнапа)
бачиться наївним і непродуманим. Але іронічний
негативізм по відношенню до метафізики сцієнтистськи
орієнтованої думки не раз ставав предметом аналізу [1;
20], нові евристичні потенції виникають при розгляді
випадів проти метафізики релігійної думки. Найбільш
виваженою і показовою в цьому плані бачиться установка
томізму (Е. Корет, Н. Лобковиц, Ж. Маритен, Х. Субіру) –
велич метафізики в її бажанні «перейти від споглядання
речей до розумного осягнення», що відкриває «доступ
до нематеріального, до світу реальностей, вже існуючих
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або таких, що можуть існувати незалежно від матерії» [7,
с. 112], але метафізика шукає і чистого споглядання, вона
хоче перейти від міркування до чистого мислення [7, с.
111], і тоді вона називає Бога не його ім’ям [7, с. 107] – в
чому її злиденність. Таке розуміння метафізики можна
назвати інтелектуалістським – в той час, як Ж. Бенуа,
директор паризького Гуссерль–архіву, говорить про
феноменологічну метафізику, що відповідає радикалізації
феноменології, про що говорить М. Гайдеггер в своєму
подоланні метафізики, що практикують французькі
феноменологи М. Анрі, М. Дюфрен, Ж.–Л. Маріон,
М. Рішірі і що представлено в православному
богослов’ї (показовою є робота Д. Мануссакіса «Бог
після метафізики», в якій «слово про Бога», тобто
інтелектуалістський вимір богослов’я, виявляє «слово
Бога», тобто стає богословської естетикою). На наш
погляд, радикалізація феноменології, тобто застосування
феноменологічного аналізу до самої феноменології і
може бачитися основним змістом гайдеггерівського
подолання метафізики. Це питання залишається в полі
зору філософії і в ХХІ столітті [1; 19; 21]. Тенденція
подолання метафізики, прокладена гайдеггерівською
критикою, бачиться найбільш продуктивною – не
скасовуючи метафізики, ставиться завдання подолати її
обмежені історичні форми. Існує традиція називати таке
подолання «постметафізичним мисленням», що в першу
чергу пов’язано з ім’ям Ю. Хабермаса [2], але на наш
погляд, словесна інновація викликана модою на всілякі
«пост» і не вносить прояснюючого світла.
Отже, що бачиться найбільш істотним в метафізиці
як способі мислення, які обрії вона відкриває і в які
спокуси вводить мислителя? Мета–фізика, виходячи з
особливостей давньогрецької мови, може розумітися
по–різному: і як те, що слідує «після» фізики (фьюзіса,
природи, натури), «до» фізики, і як те, що є «понад»–
фізичним, над–чуттєвим – можливі варіанти інтерпретації
префіксу «мета» не вичерпуються даними переліком.
Загальним для всіх відтінків є деяка граничність в
позначенні. Метафізика це одночасно наука про початки
і підстави, відповідно до Аристотеля, але вона ж явно
говорить про межі, завершення, кордони можливого,
оскільки о–креслює, обмежує фізичне, природне, бо
свідчить про те, що є щось поза сферою безпосередньої
даності позначеного природного: «область філософії, яка
безпосередньо займається осмисленням нечуттєвого або
надчуттєвого» [11, с. 9]. У найширшому сенсі метафізика
стосується всього, що виходить за рамки чуттєвого
досвіду, і тому цілком здатна виступати синонімом
філософії взагалі. Думка, орієнтована на рефлексивну
аналітичність і системність, неминуче виявляє межу – але
не як обмеження, що сповіщає капітуляцію, але як роботу
з позамежним. Всі «прокляті» філософські питання (вони
ж світоглядні) про сутність людини, про першооснову
світу, про межі пізнання, про існування абсолюту,
про належному або неналежне діяння – метафізичні,
оскільки самим фактом свого існування свідчать про
вихід людської істоти за межі деякої простої природної
даності і самоочевидності. Ж. Бенуа, звертаючись до
критики Р. Карнапа, бачить її коріння саме в проблемі
мови [1, с. 217]. Проблема усунення фраз–дескрипций,
яку намагається вирішити аналітична філософія, якраз і
вказує на неминучість виходу за межі будь–якої структури
і системи – умовою будь–якої структури є наявність
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структурного принципу, не вписаного в структуру. І,
отже, «світ людини спочатку і невиправно занурений в
метафізичні начала, які, правда, людьми найчастіше не
помічаються, точно так само, як не помічаються округлість
землі, сила тяжіння, тиск повітря, сила зчеплення клітин в
організмі тощо» [11, с. 12].
Метафізика – умоглядне вчення про надчуттєве,
що відкривається наддосвідно, і це «ускладнює»
будь–мислення. Уже в самому іменуванні чується
деяка фатальна недосяжність начал, про які говорить
метафізика, оскільки чуттєво–феноменально вони
нам дані бути не можуть, а розум, якому вони можуть
відкритися, ще треба привести у відповідність з ними.
Сама смислова насиченість мета–фізичного ставить
одиничний пізнавальний «розум» дослідника під
сумнів саме в силу його одиничності: для пізнання
необхідно виявити способи пізнання, а для того, щоб
виявити зазначені способи, необхідно виявити ті начала
розумного, які обумовлюють особливості пізнання.
Виходить, що ми в своїй спрямованості до метафізичного
приречені ходити по позначеному колу не–знання.
Звертаючись до Ж. Марітена, ми здатні говорити про
Бога тільки своєю мовою, а ніяк не його [7, с. 107].
Тут дуже чітко видно «тяжкість» метафізичного:
«до» фізики, або «після» фізики, але в будь–якому
випадку воно – по той бік, за межами певної простої
природної даності. Але ми–то перебуваємо «по цей»
бік. Яким чином слід говорити про ті сутності, які
поза нашим «віданням»? Перше, що слід встановити,
це різниця архітектонік, що М. Гайдеггер назвав
«онтологічним розрізненням», нечутливість до якого і
стала спотворенням оптики європейської метафізики.
Г. Марсель розкриває сенс інакшості: «Отже, хіба не
очевидно, що коли ми говоримо про інший світ, то на
увазі маємо не якусь віддалену область, відокремлену від
нашої простором або якийсь кордоном, але саме деяку
архітектоніку, котра не тільки не збігається зі структурою
нашого звичного світу, але нескінченно її перевершує»
[8, с. 231]. К. Уітні говорить про необхідність виводити
нас з нашого сучасного самовдоволення щодо буття [21].
Втім, це питання досить швидко трансформується в
дещо інше, вельми поширене в сучасному світі: а чи варто
взагалі говорити про такі сутності? Тим більше, що скільки
б ми не зверталися до глибин знань про надчуттєві засади
світу, ніякого твердого, корисного чи конструктивного
результату вони нам не дадуть. Метафізика, титулована
Аристотелем як найвища і найбільш чиста наука, з легкістю
може бути названа найбільш некорисною. Причому мова
не тільки про корисність в розумінні прагматичного,
конструктивістськи–користувально, «юзерськи» налаштованого розуму (точніше, розсудку): метафізичне
жодним чином не дає нам твердих, впевнених знань про
нашу природу, сутність, призначення, походження тощо.
Звертаючись до М. Гайдеггера, в своїх власних підставах
ми ніколи не засвідчені, і це не–засвідчення є нашою
мета–фізичною долею, уникнути якої ми не в силах, як
би не намагалися. Тим не менш «складність» взаємин
різних філософських напрямків з метафізикою завжди
розгортається однаково: заперечуючи, дистанціюючись
від метафізичного, до нього завжди повертаються. Це
найбільш чітко видно на прикладі німецької класичної
філософії: почавши з критики метафізичного догматизму,
вона завершується створенням найбільш повної,
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всезагальної і приголомшливо потужної метафізичної
системи в історії західної філософії. Йдеться, звісно, про
філософію Гегеля, яка знімає протиріччя між метафізикою
і діалектикою, оскільки діалектика є єдиним адекватним
способом осмислення метафізичної реальності. Якщо
Слотердайк називає Гегеля «фараоном метафізики», то в
англійській філософії ХХІ століття звично говорити про
«неметафізичного Гегеля» [15; 17].
Яскравим
прикладом
«повернення»
до
метафізичного може бути розгортання феноменології
від Гуссерля до Гайдеггера. Починаючи з критики
самодостатніх, само–даних сутностей і винесення їх
«за дужки» в спробі відокремити зміст свідомості від
того, що їм не є (і, як наслідок, не може бути предметом
думки), феноменологічна максима «до самих речей!»
звертається у гайдеггерівській філософії до буття як до
головної і єдиної «речі», яка може бути виявлена лише
метафізично, оскільки «річчю» в прямому сенсі не є.
Ж. Бенуа згадує про вихідну «антиметафізичність»
феноменології, однак установка на пошук першої,
вихідної достовірності виявляє єдність завдань
феноменології і метафізики [1, с. 210]. Навіть вкрай
негативно налаштовані до всіляких «метафізичних
вигадок» прагматизм, позитивізм і конструктивізм – в
певному сенсі метафізично інтоновані, оскільки навіть
найвульгарніше заперечення будь–якої метафізичної
реальності – виходить з якогось загального початку,
з установки на пояснення деякої загальної картини
світу, в якій зазначена реальність заперечується. Строго
кажучи, будь–яка спроба говорити про деякі загальні,
фундаментальні визначення реальності – метафазично
обумовлені, бо звертається до надчуттєвого, сутнісного.
Доводячи сказане до логічної завершеності,
слід ствердити, що сам спосіб людського буття –
метафізичний. Діалектична поза–покладеність і
всередину–вкиненість людини по відношенню до
природного і чуттєвого з необхідністю відсилають
нас до того, що сутнісні визначення людини – поза її
віданням, вони по той бік її природного начала. Поза
всяким сумнівом, подібне визначення без детального
і прискіпливого аналізу залишиться загальним, дещо
абстрактним твердженням, знову–таки, порожнім
«метафізичним міркуванням», але виявлення і глибинне
дослідження людського буття в його граничних вимірах
якраз і є головним завданням філософії.
Можна зробити висновок, що філософія необхідно
приречена на метафізику, оскільки філософія – це
завжди мислення, а мислення – це завжди перебування–в
і виходження–на горизонти всезагальності і цілісності.
Всезагальне, в свою чергу, завжди є деяке начало, яке
поза чуттєво–природною даностю, бо не існує речі,
яка іменується «всезагальне». В тому–то й складність
філософського (а за великим рахунком, будь–якого –
і повсякденного, і наукового) мислення: уникнення
всезагального, надчуттєвого і умоосяжного, уникнення
питання про сутність суперечить самому способу
здійснення мислення. Втеча від метафізики завжди
обертається втечею від мислення взагалі.
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The fatality of philosophy on metaphysics
The aim of the article is to clarify and reveal what is such a heavy burden for
thinking in metaphysics, what causes the need for distancing and overcoming, but
whereupon a new retrieval is followed, through phenomenological description and
categorical analysis. For this research, metaphysics is the most significant not so
much as a specific area of knowledge, but rather as a way of organizing thought.
Since metaphysics concerns everything that goes beyond the frames of sensual
experience, it is capable of acting synonymous philosophy in generally. The thought,
that is focused on reflexive analyticity and systemic nature, inevitably reveals a
limit – but not as a limitation that proclaims capitulation, but as work with the
transcendental. It can be explained by the fact, that the way of human existence is
metaphysical. The ecstatic nature of man in relation to the natural and the sensible,
for sure, refers us to the fact that the essential determinations of human are on the
other side of his natural foundation.
Keywords: metaphysics, super–experienced, other, phenomenology, limit–
beginning.
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Ефективність використання потенціалу
недержавних суб’єктів інформаційної безпеки
Максимальний результат щодо захисту вітчизняного інформаційно–
культурного простору забезпечується співпрацею його державних і
недержавних суб’єктів. Водночас демократичні країни мають значний
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досвід використання потенціалу недержавних суб’єктів інформаційної
безпеки різних громадських об’єднань, асоціацій та організацій. Так само,
як і державні інститути, вони виявляються генераторами нових ідей та
альтернативних підходів у сфері інформаційної безпеки. Також неурядові
організації є інструментами громадського контролю, знаряддями упливу на
визначення цілей і цінностей суспільства, засобами формування суспільної
думки. Але не всі неурядові організації можна вважати потенційними
суб’єктами інформаційної безпеки. Адже навіть ті серед них, які діють
легально, іноді використовуються в інформаційній війні проти України.
Саме тому держава має створювати правові, організаційні та економічні
умови для розвитку недержавних суб’єктів інформаційної безпеки, а також
сприяти їх усебічній співпраці з різними державними структурами.
Ключові слова: інформаційна безпека, культура безпеки, суб’єкт
інформаційної безпеки.

Адекватна протидія зовнішнім і внутрішнім
загрозам у сфері національної безпеки загалом та
інформаційної зокрема неможлива без залучення
потенціалу недержавних суб’єктів інформаційної
безпеки: громадських організацій, громадських рухів,
недержавних аналітичних і наукових центрів, розмаїтих
об’єднань громадян – політичних, економічних, волонтерських, правозахисних, мережевих, культурно–просвітницьких тощо. Як засвідчила «Революція гідності»,
а також розвиток подій після неї, в Україні є нагальна
необхідність інституціалізації та нового правового
забезпечення діяльності громадського сектору, який
виявився локомотивом суспільних змін і одним із
суб’єктів у сфері національної безпеки, зокрема й
інформаційної (поява «кіберармії», громадського центру
«Інформаційний спротив» та ін.).
Можна погодитися з думкою фахівців про те, що
фактично вся сукупність недержавного сектору, який
містить об’єднання, асоціації і громадські організації,
залишається поза процесом єдиної політики в сфері
забезпечення національної безпеки [1, с. 162].
Дослідники В. Крутов та Г. Новицький зазначають,
що аналіз законодавства і практики забезпечення
національної безпеки свідчить, що в інституціональній
структурі суб’єктів забезпечення національної безпеки
повинно бути чітко визначене місце недержавного
сектору безпеки. Необхідно усвідомлювати, що
забезпечення національної безпеки здійснюється не
в державі взагалі, не в абстрактному просторі, а в
конкретному місці. Воно безпосередньо пов’язане з
безпекою конкретних людей [1, с. 166]. Екстраполюючи
вищеозначені висновки на проблему забезпечення
інформаційної безпеки держави, суспільства та людини
варто зазначити, що саме у співпраці державних та
недержавних суб’єктів можливо досягти максимального
результату щодо захисту вітчизняного інформаційно–
культурного простору.
Як стверджує Ю. Лісовська, включення інститутів
громадянського суспільства у систему захисту інформаційної безпеки забезпечує вирішення низки важливих
завдань. По–перше, забезпечується участь громадськості
у прийнятті рішень з питань інформаційної безпеки. По–
друге, введення інститутів громадянського суспільства
у механізм політики інформаційної безпеки забезпечує
процес залучення громадян у розв’язання проблем
інформаційної безпеки, їхню активну позицію з
відповідних питань [2, с. 110].
Аналіз нормативно–правової бази, яка регламентує
участь недержавних суб’єктів як структурних елементів
системи забезпечення інформаційної безпеки, дає
підстави виокремити такі її основні форми:
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– участь у роботі консультативно–дорадчих органів
при органах державного управління в інформаційній
сфері;
– участь у публічних громадських обговореннях,
що проводяться органами державного управління в
інформаційній сфері;
– участь у вивченні громадської думки, що
проводяться органами державного управління в інформаційній сфері;
– направлення органам державного управління в
інформаційній сфері інформаційних запитів та скарг
в ході громадського контролю за їх діяльністю, а
також скарг та заяв про інформаційні правопорушення
в процесі громадського контролю за дотриманням
законності в інформаційній сфері;
– направлення органам державного управління в
інформаційній сфері заяв (клопотань) про задоволення
прав та законних інтересів у цій сфері [3, с. 34].
З нашого погляду, важливим недержавним
суб’єктом інформаційної безпеки країни є неурядові
аналітичні центри. Роль неурядових аналітичних
центрів як генераторів нових ідей та альтернативних
підходів є особливо важливою на перехідних етапах,
коли відбуваються глибокі внутрішні трансформації у
всіх сферах суспільного життя, у сфері інформаційної
безпеки зокрема. Неурядові аналітичні центри є також
інструментом громадського контролю, вони впливають і
на визначення цілей та цінностей суспільства, формують
суспільну думку, яка є основним об’єктом інформаційних
атак з боку інших держав. Їх потенціал, як посередника
та ефективного каналу зв’язку між інтелектуальним
середовищем і державними органами та суспільством,
важко переоцінити. Неурядові аналітичні центри –
це важливий інструмент громадського контролю за
діями влади. Важлива їхня роль і у визначенні цілей та
цінностей суспільства, формуванні громадської думки
з актуальних для країни питань. Як правило неурядові
аналітичні центри представлені у медіа–просторі країни:
їх спеціалісти виступають у ЗМІ, фахівці аналітичних
центрів надають коментарі з суспільно важливих питань,
попереджають про загрози у сфері національної безпеки,
інформаційної зокрема.
Демократичні країни демонструють стабільну
практику співпраці державних та недержавних суб’єктів
інформаційної безпеки, що знайшло своє відображення і
на законодавчому рівні. Наприклад, 26 листопада 2003 р.
Конгресом США ухвалено закон «Про внутрішню
безпеку» (Home Security Act), відповідно до якого
створено Міністерство внутрішньої безпеки (Department
of Homeland Security), на яке покладено координацію
діяльності державних органів і всіх приватних структур
з питань забезпечення інформаційної безпеки. Цим
законом передбачено розробку Національної стратегії із
забезпечення безпеки у кіберпросторі (National Strategy
to Secure Cyberspace) та Національної стратегії фізичного
захисту об’єктів життєзабезпечення населення (The
National Strategy for the Physical Protection of Critical
Infrastructures). Зазначеними документами передбачено
створення єдиної національної системи протидії
кібернетичному тероризму, в рамках якої ініційовано
створення територіальних, відомчих і приватних центрів
протидії, визначено їхні функції та порядок взаємодії [4,
с. 93–94].
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У свою чергу, в лютому 2011 р. уряд Нідерландів
ухвалив Національну стратегію кібербезпеки «Сила
через співпрацю», якою передбачено створення
Національної ради з кібербезпеки. Завданням цього
органу буде забезпечення реалізації підходу, в основу
якого покладено співробітництво державного та
приватного секторів, а також різного роду наукових
центрів. Передбачено також створення Національного
центру з питань кібербезпеки, завданням якого є
виявлення тенденцій та загроз інформаційній безпеці,
а також сприяння подоланню наслідків інцидентів і
кризових ситуацій у цій сфері [5, с. 30–31].
Водночас, як справедливо зауважує К. Павлюк,
існує проблема поширення проявів загрозливого
впливу неурядових громадських організацій на стан
національної безпеки (інформаційної зокрема) через
дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації. Напрями
такого впливу мають переважно політичне забарвлення.
Зокрема, упродовж 2006–2007 рр. об’єднання «Народний
фронт «Севастополь–Крим–Росія» проводило публічну
агітацію і розповсюджувало матеріали із закликами до дій
з метою зміни кордонів території та державного кордону
України, конституційного ладу України, зокрема шляхом
реалізації так званого силового сценарію возз’єднання
Криму з Росією. А 18 жовтня 2007 р. на горі Говерла
«Євразійський союз молоді» вчинив символічний акт
антиукраїнської спрямованості по знищенню тризуба
як реакцію на поширення «сучасного українського
неонацизму» [6, с. 213].
Можна констатувати, що в інформаційній війні,
яка здійснювалась і здійснюється проти України,
використовуються не тільки різноманітні ЗМІ, а й
неурядові організації, які створюють інформаційні
приводи для такої руйнівної діяльності, підривають
основи національної державності. Саме тому, не всі
неурядові організації, які навіть діють легально можна
вважати потенційними суб’єктами інформаційної
безпеки.
Міжнародний досвід показує, що активізація
екстремістських неурядових громадських організацій
відбувається під час важливих для країни подій
(проведення виборчих кампаній, референдумів, міжнародних заходів тощо) у формі різноманітних публічних
акцій (пікетів, мітингів тощо), розповсюдження
антидержавної інформаційної продукції. Так, у перший
день парламентських виборів (16 квітня 2009 р.) в Індії
екстремісти маоїстських організацій у штаті Джаркханд
убили дев’ять осіб, у тому числі семеро солдатів, які
охороняли дільниці для голосування [7].
В цілому, у демократичних країнах держава створює
правові, організаційні та економічні умови для розвитку
недержавних суб’єктів інформаційної безпеки, сприяє
їх всебічній співпраці з державними структурами у
даній сфері. Крім того, державні інститути покликані
виконувати усе необхідне, щоб забезпечити гідну
життєдіяльність усіх об’єктів інформаційної безпеки –
від громадян до власне держави.
Відтак уся система інформаційної безпеки
має бути спрямована на захист життєво важливих
інтересів особистості, різноманітних колективів,
нації, суспільства та держави. На думку Л. Борисової
та В. Тулупова, в інформаційній сфері України
вирізняються такі стрижневі інтереси особистості:
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забезпечення конституційних прав і свобод людини
на збирання, зберігання, використання та поширення
інформації; недопущення несанкціонованого втручання
у зміст, процеси оброблення, передання та використання
персональних даних; захищеність від негативного
інформаційно–психологічного впливу [8, с. 41].
Отже, система інформаційної безпеки повинна бути
спрямована на захист вищеперерахованих інтересів
особистості та сприяти нейтралізації можливих ризиків
для неї, які можна класифікувати за наступними
критеріями:
– за ступенем універсальності – загальні й специфічні;
– за часом дії – постійні, довгострокові, короткострокові;
– за територіальною поширеністю – глобальні,
регіональні, національні (у межах певних національних
кордонів), місцеві;
– за способом дії – відкриті й приховані:
– за джерелами виникнення – природні (природна
стихія), штучні (результат людської діяльності), змішані
(людська діяльність, що сприяє виникненню стихійного
лиха);
– за характером виникнення: навмисні та ненавмисні
(як закономірний або непередбачений побічний результат певних дій або явищ);
– за характером дії – такі, що проявляються поступово або раптово; такі, що спричиняють прямий
(безпосередній) або побічний збиток;
– за ступенем небезпеки – з наслідками переборними,
непереборними або переборними частково;
– за можливістю запобігання – загрози, яким можна
запобігти цілком, частково і неможливо запобігти зовсім
[9, с. 138–140].
Наступним об’єктом інформаційної безпеки є різноманітні колективи. Зазначимо, у існуючий в Україні
законодавчій базі колективи не розглядаються як
об’єкти інформаційної безпеки, що є певним недоліком.
Саме в трудових, учнівських, студентських та інших
колективах відбуваються процеси становлення та
розвитку суспільної й національної свідомості. Тому
системна робота всіх суб’єктів інформаційної безпеки
з різноманітними колективами є одним з стратегічних
завдань, реалізація якого потребує розроблення та
впровадження відповідних програм на рівні держави,
області, району, міста тощо.
Низка фахівців у своїх наукових дослідженнях
наголошують на необхідності включення колективів
до системи суб’єкт–об’єктних відносин національної
та інформаційної безпеки. Так, визначаючи сутність
національної безпеки (інформаційної зокрема)
В. Українчук розуміє під нею такий специфічний вид
суспільних відносин, які складаються між людьми і
їх колективами у процесі цілеспрямованої діяльності,
результатом якої є досягнення стану оптимального
функціонування і розвитку громадянського суспільства, правової держави та їх структурних компонентів
[10, с. 14].
З нашої точки, саме у колективах утверджуються
політичні, правові, національні та духовні цінності,
реалізація яких становить підґрунтя інформаційної
безпеки. Вочевидь, що різноманітні колективи є полем
обговорення інформаційних повідомлень від характеру
інтерпретації яких залежить рівень розвитку суспільної
свідомості.
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У науковій літературі набуло розповсюдження
таке поняття як «культура безпеки» (яке вбирає в себе
й інформаційну безпеку), що визначається як рівень
розвитку людини і суспільства та характеризується
значущістю забезпечення безпеки життєдіяльності в
системі особистісних і соціальних цінностей, безпечної
поведінки в повсякденному житті й в умовах небезпечних
та надзвичайних ситуацій, рівнем захищеності від загроз
і небезпек в усіх сферах життєдіяльності. Культура
безпеки має низку складових, які проявляються на
певних рівнях, в тому числі й на рівні колективів. До
вищеозначених рівнів культури безпеки та її складових
відносяться такі:
– на індивідуальному рівні – це світогляд, норми
поведінки, індивідуальні цінності і підготовленість
людини у сфері безпеки життєдіяльності;
– на колективному рівні – корпоративні цінності,
професійна етика та мораль, підготовленість персоналу
у сфері безпеки;
– на суспільному рівні – традиції безпечної поведінки, суспільні цінності, підготовленість всього
населення у сфері безпеки життєдіяльності [11, с. 42].
Таким чином, на рівні колективних об’єктів
важливо формувати культуру інформаційної безпеки
як ефективного засобу протистояння різноманітним
інформаційним загрозам, що у свою чергу буде
зміцнювати загальносуспільну інформаційну безпеку.
Аналізуючи сутність суспільства як об’єкта
інформаційної безпеки, варто згадати тезу, яка проходить
червоною ниткою у роботі К. Поппера «Відкрите
суспільство та його вороги» – все, що заперечує
існування системи, являє собою небезпеку, і навпаки,
система, існуванню якої не загрожує заперечення,
знаходиться в безпеці [12]. Виходячи з вищенаведеного
будь–яке суспільство повинно захищати всі сфери
життєдіяльності, інформаційну зокрема.
Отже, основними завданнями у забезпеченні
інформаційної безпеки суспільства є захист інформаційно–культурного простору, протистояння зовнішнім
руйнівним впливам, нівелювання загроз у інформаційних
війнах, які у нових геополітичних реаліях мають
перманентний характер. Підкреслимо, що особливо
вразливими у інформаційній сфері є суспільства,
які знаходяться на стадії системних трансформацій,
українське суспільство зокрема.
Як справедливо зауважує О. Дзьобань, методи
комунікативних технологій в умовах ведення «інформаційної війни» поширюються на всі сфери життя
суспільства, провокуючи в транзитивній соціальній
реальності нові явища: інформаційну релігійну
експансію, переписування сторінок історії, свідоме
перекручування норм національних мов у бік їх
збідніння, введення ненормативної лексики тощо.
Загроза поширення псевдокультурних знань і цінностей
сприяє створенню фіктивного людського і соціального
капіталу, що не піддається точному кількісному
виміру, але може зіграти «доленосну» роль у розвитку
(деградації) суспільства. Він виражається в низькому
професіоналізмі, зниженні значущості моральних норм,
створенні культу помилкових (хибних) цінностей тощо
[13, с. 251].
У зв’язку з комерціалізацією ЗМІ, що характерно
і природно для ринкової економіки, з телеекранів на
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особистість і суспільство обрушився потік реклами,
фільми і передачі, що пропагують насильство, садизм,
секс. Усе це можна класифікувати як несанкціонований
доступ до свідомості. Наслідком панування принципу
«рекламної паузи» на телебаченні є вплив на психіку
мільйонів людей.
З метою запобігання та нейтралізації загроз
інформаційній безпеці суспільства застосовуються
базові методи. До них відносяться правові, програмно–
технічні та організаційно–економічні методи. Правові
методи передбачають розробку комплексу нормативно–
правових актів та положень, що регламентують
інформаційні відносини в суспільстві, керівних і
нормативно–методичних документів щодо забезпечення
інформаційної безпеки. Програмно–технічні методи
сприяють наповненню національного інформаційного
простору новітніми технологіями, що здатні істотно
підвищити як адекватність відображення реальності, так і
продуктивність інформаційної діяльності в суспільстві, що
у свою чергу визначає можливості захисту національних
інтересів. Застосування організаційно–економічних
методів обумовлено тим, що інформаційні технології зараз
привносять революційну і, на думку деяких дослідників,
не завжди безпечну хвилю в соціально–економічні
процеси, тому безпека інформаційної революції для
суспільства може бути гарантована за рахунок коректного
управління інформаційними процесами [14, с. 54–55].
Досліджуючи сутність суб’єкт–об’єктних відносин у
системі інформаційної безпеки ми не може ігнорувати її
етнонаціональний вимір, а саме базові характеристики
нації та народу.
Розглядаючи націю як об’єкт інформаційної безпеки
ми будемо розуміти її як політичну спільноту, що
мешкає на певній території, має власну мову, культуру
та створила (або прагне створити) державу. Як свідчить
аналіз наукової літератури, необхідно розрізняти поняття
«національна безпека» та «безпека нації».
В цьому контексті дослідник Я. Лантінов зауважує,
що доцільно розрізняти «національну безпеку» у
широкому та у вузькому сенсах. Національна безпека
у широкому сенсі – це система «безпек» як усіх
складових нації України (ієрархічне поєднання безпеки
держави, безпеки недержавних об’єднань (громад) та
безпеки фізичних осіб), так і поєднання усіх аспектів
безпеки (безпеки військово–політичної, економічної,
енергетичної, екологічної, інформаційної тощо). Є
підстави вважати, що національна безпека у широкому
сенсі співпадає з суспільною безпекою (не плутати з
громадською безпекою). Національна безпека у вузькому
сенсі – це вищий, найзагальніший рівень безпеки, який
не може бути зведений до жодного з окремих аспектів.
Змістом національної безпеки у вузькому сенсі є
забезпечення «життя» нації України, її самобутньої
життєдіяльності [15, с. 572].
Послуговуючись визначенням національної безпеки
у вузькому сенсі зазначимо, що самобутність будь–
якої нації проявляється, перш за все, в її культурі, мові,
традиціях, здатності сформулювати й реалізувати
національну ідею. Тому інформаційна безпека нації
полягає у захисті неповторних національно–культурних
цінностей, історичних традицій, історичної пам’яті тощо.
Зважаючи на діалектичну єдність культурного
й інформаційного факторів, розглянемо їх спільно
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задля з’ясування основних загроз інформаційній
безпеці української нації. Якщо культура певної нації
в усталені періоди суспільного буття була єдиним
впорядкованим, ієрархізованим цілим, то в перехідних
умовах культура характеризується певною мозаїчністю,
яка, з одного боку, полегшує можливість нав’язувати
широким верствам населення певні думки й поняття,
а з іншого – сприяє формуванню знань не системою
освіти, а засобами масової інформації. В результаті
культурне поле соціуму стає небезпечно вразливим,
соціальна комунікація втрачає таку важливу рису як
взаємопов’язаність, національна–культурна ідентичність
нівелюється. Культурна безпека є надзвичайно чутливою
до загроз, особливо зовнішніх. Глобальні інформаційні
й комунікаційні технології створюють умови для
формування нового інформаційного простору, що
охоплює весь світ. Поряд з позитивним ефектом це
створює ризики для культурної безпеки України,
формуються передумови уніфікації культури, суспільної
думки, ціннісних орієнтацій, політичної поведінки,
запозичення окремих рис сторонніх культур. Системи
цінностей традиційних спільнот руйнуються під дією
ризиків, створюваних сучасними засобами масової
інформації в умовах соціокультурного транзиту [13, с.
248–249].
Вочевидь, інформаційна політика держави повинна
враховувати вищеозначені ризики на зменшувати їх
негативний вплив шляхом сприяння відтворенню у
суспільстві національно–культурних норм та цінностей
усіма можливими засобами.
Українська політична нація є поліетнічною, до її
складу входить ціла низка народів (етнонаціональних
спільнот). Саме тому доречно розглянути народ як об’єкт
інформаційної безпеки. Як зазначають фахівці, етнічна
структура українського суспільства характеризується, з
одного боку, беззаперечним кількісним переважанням
корінного автохтонного українського етносу, з іншого –
багатющою палітрою національних меншин і етнічних
груп, які представляють основні мовні сім’ї світу.
При цьому розмаїта етнічна палітра не лише збагачує
українське суспільство, а й висуває до кожної зі сторін
(відповідно – до корінного етносу та меншин) взаємні
зобов’язання щодо налагодження оптимальних умов для
гармонізації міжетнічних взаємин [16, с. 489].
Виходячи з вищенаведеного, підкреслимо, що заходи з інформаційної безпеки щодо окремих народів та
етнонаціональних груп, які мешкають на теренах України
повинні базуватися на таких принципах як плюралізм,
толерантність, віротерпимість, гуманізм. В той же час,
держава повинна дбати про захист етнонаціональних
утворень від зовнішніх інформаційних загроз, суб’єкти
яких можуть використовувати етнічно–культурні, релігійні
та мовні відмінності певних народів для дестабілізації
ситуації в поліетнічній країні, в Україні зокрема.
З нашої точки зору, інформаційна безпека та
інформаційна політика нашої держави у етнонаціональній площині повинна базуватися на інтегральній
світоглядній основі, якою є українська національна
ідея. Як вважає вітчизняний дослідник О. Ляшенко,
українська національна ідея повинна стати політичним
проектом майбутньої нації, смисложиттєвим чинником
національного розвитку. Національну ідею слід вважати
ідеєю нації як спільноти з наступними характеристиками:
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1) поліетнічної, консолідованої інститутом громадянства, приналежністю до України як спільної
Батьківщини;
2) свідомої своєї політичної мети – побудови незалежної, економічно міцної та соціальної, демократичної,
правової держави;
3) об’єднаної спільністю історичної долі, мовою
культурними традиціями, толерантністю корінного
українського етносу щодо численних етнічних груп [17,
с. 96–97].
Будь–яка нація прагне створити або створила
державу як інститут, що повинен забезпечувати її
розвиток та історичний поступ. Адже держава є одним
з системоутворюючих об’єктів інформаційної безпеки.
У широкому розумінні інформаційна безпека держави –
це захист вітчизняного інформаційно–культурного поля
та національних інформаційних ресурсів. Інформаційна
безпека національних ресурсів, складовим елементом
якої є державні інформаційні ресурси, забезпечується
їх власниками (для державних інформаційних ресурсів
власником є державні органи управління) шляхом
створення комплексної системи захисту інформації щодо
несанкціонованого доступу та дотримання належного
рівня їх захисту [18, с. 300].
Державна політика з питань захисту державних
інформаційних ресурсів в інформаційно–телекомунікаційних системах полягає у наступному:
– захист державних інформаційних ресурсів;
– створення єдиної системи антивірусного захисту
інформації;
– взаємодія з органами державної влади;
– взаємодія з адміністрацією домену .ua;
– міжнародне співробітництво в галузі інформаційних
ресурсів;
– визначення рівня захищеності інформаційно–
телекомунікаційних систем органів державної влади [19].
Узагальнюючи різноманітні підходи щодо захисту
держави як об’єкту інформаційної безпеки можна
виокремити низку параметрів цього феномену:
– кількість і види реально існуючих джерел загроз;
– імовірність реалізації кожної із загроз і нападу в
цілому;
– розмір збитку, що завдається у результаті реалізації
кожної загрози;
– ступінь стійкості об’єкта безпеки до деструктивних
впливів (імунітет);
– здатність об’єкта уникати нападу (реалізації загроз);
– ступінь надійності системи захисту;
– здатність об’єкта безпеки до самовідновлювання
і розміри витрат, необхідних для ліквідації наслідків
нападу [20, с. 20].
Отже, ефективна інформаційна безпека є запорукою
захисту національного інформаційного простору та
національних інтересів будь–якої країни.
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Effectiveness of the use of the potential of non–state actors
of information security
The maximum result for the protection of the national informational and
cultural space is ensured by the cooperation of its state and non–state actors. At
the same time, democratic countries have considerable experience in using the
potential of non–state actors of information security of various public associations,
associations and organizations. As well as state institutions, they are the generator
of new ideas and alternative approaches in the field of information security. Also,
non–governmental organizations are instruments of public control, instruments
of influence on the definition of goals and values of society, means of shaping
public opinion. But not all non–governmental organizations can be considered as
potential subjects of information security. Indeed, even those who are legally acting
sometimes are used in the information war against Ukraine. That is why the state
should create legal, organizational and economic conditions for the development of
non–state actors of information security, as well as promote their full cooperation
with various state structures.
Keywords: information security, security culture, subject of information
security.
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Ключові питання екологічної стратегії України
Аналізуються ключові питання державної політики в галузі екології;
автор стверджує, що основна відповідальність за стан справ в галузі
екології належить державі; на жаль, в Україні держава у кращому випадку
встановлює норми екологічної безпеки, формулює концепції та моделі і вкрай
незадовільно слідкує за їх дотримання як на рівні суб’єктів господарської
діяльності,так і на рівні пересічного громадянина; виправити ситуацію
можна лише через посилення контролю та відповідальності, насамперед,
держу правлінського складу, зокрема тих, у компетенції яких знаходиться
екологічна безпека суспільства; автор пропонує запровадити своєрідний
екологічний всеобуч державного службовця, пересічних громадян, учнів та
студентів.
Ключові слова: людина, праця, культура, екологія, освіта, виховання,
політика.

Розглянувши в загальному вигляді основні
показники та суперечності екологічної ситуації в
Україні, доцільно звернутися і до аналізу ключових
концептуальних підходів до опрацювання екологічної
політичної стратегії в Україні, тобто концепцій, законів,
висновків та пропозицій громадських організацій.
В цьому контексті особливо важливо підкреслити,
що реалізація обраної екополітичної стратегії має
повністю знаходитися в зоні відповідальності держави.
«Досвід економічно розвинутих країн показує, що
недостатньо мати в розпорядженні держави всебічно
обґрунтовану й широкого діапазону екологічну політику.
Більш важливо, щоб держава взяла на себе всю
відповідальність за здійснення цієї політики. При цьому
в основу державного регулювання має бути покладений
принцип неперервності і комплексності управління
даним процесом, за яким єдиним шляхом подолання
кризових та незворотних явищ в природі може бути
надання суспільній екологічній політиці загалом та
уже прийнятим її окремим законодавчим актам статусу
першорядного значення, розробка інших актів, законів,
організація роботи щодо їх виконання» [1, с. 28–29].
Українська держава поки не має достатньої сили для такої
комплексної реалізації екологоцентричної політичної
парадигми.
Пострадянські
державні
інституції,
пронизані корупцією, непотизмом та некомпетентністю,
не спроможні не тільки створити раціоналізоване
законодавче поле екологічного врядування, але й
реалізовувати та впроваджувати ті закони й кодекси, що
вже прийняті в якості внормовуючого законодавства щодо
питань захисту довкілля і ощадливого використання
природних ресурсів.
Небезпека такої ситуації полягає в тому, що відсутність
чітко орієнтованої екологічної політики накладається
на безглузде й згубне управління загальнополітичним
та економічним розвитком держави. Україна не тільки
не реформує деформовану систему, що залишилася їй
у спадок після Радянського союзу, але й знижує якість
управління через явне зниження якості людського
капіталу в державно–управлінській сфері. Натомість
сьогодні існують чіткі стратегічні орієнтири, що вже
давно сформульовані в екологічній складовій структури
політичних систем розвинених держав. «Головною
метою
стратегії
природокористування
повинне
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бути створення оптимальних умов для ефективного
використання природних ресурсів (збалансованого
з потребами населення) і забезпечення необхідного
рівня відновлення та охорони природно–ресурсного
потенціалу. Повинна бути забезпечена взаємодія
цих завдань з довгостроковими цілями економічних
перетворень з метою формування громадянського
суспільства. Необхідне також забезпечення балансу
інтересів центру і регіонів з отриманням максимально
можливих політичних, економічних та соціальних
вигод, вироблення ефективних методів та засобів
захисту національних інтересів з точки зору державної
геополітичної, економічної безпеки та забезпечення
конкурентоспроможності в господарській, фінансовій,
науковій, соціальній і військово–стратегічній сферах»
[2, с. 9]. Українському керівництву, політикам, законодавцям, громадянським активістам і простим
громадянам необхідно глибоко усвідомити, що сьогодні
екологічна складова має бути одним з фундаментальних
елементів національного політичного поля та
регіонально–адміністративного управління. Без такого
усвідомлення навіть прийняття безлічі законодавчих
актів природоохоронного характеру не дасть відчутних
результатів.
В загальному плані варто відмітити, що в Україні
з перших років незалежності активно приймалися
природоохоронні закони й інші акти. Аналіз Конституції
України, Законів України «Про охорону навколишнього
природного середовища» (1991), «Про природно–
заповідний фонд України» (1992), «Про охорону
атмосферного повітря» (1992), «Про екологічну
експертизу» (1995), «Про охорону земель» (2003), «Про
державний контроль за використанням та охороною
земель» (2003), «Про екологічний аудит» (2004). «Про
екологічну мережу України» (2004) та інших проводиться
в наступних розділах нашого дослідження. На сьогодні
фундаментальним документом є «Основні засади
(стратегія) державної екологічної політики України на
період до 2020 року», прийняті в якості закону у 2010
році. В цілому ж, слід підкреслити, що створення великої
кількості законодавчих актів поки що не призвело до
формування дійсно цілісного та системного екологічного
законодавства. Навіть визначаючи стратегічні засади
екологічної політики, не формулюються конкретні
цілі, що передбачають кодифікацію цього правового
сегменту. На сьогодні залишається тільки сподіватися,
що в найближчі роки розпорошені законодавчі акти
будуть об’єднані всеохоплюючим екологічним кодексом,
в якому визначені цілі та пріоритети екологічної
політики будуть підкріплюватися конкретними нормами
та чіткими вказівками щодо їх досягнення і виконання.
У формуванні такого кодексу значну позитивну
роль можуть відіграти міжнародні договірно–правові
зобов’язання в сфері екології, що взяла на себе наша
держава. «Міжнародне екологічне співробітництво
України здійснюється в рамках укладених відповідних
міжнародних договорів – міждержавних, міжурядових
і міжвідомчих, регульованих нормами міжнародного
права. Враховуючи, що у сучасному світі на фоні
глобальної екологічної кризи надзвичайно активно
відбувається інтеграція господарських, технологічних
та інформаційних структур, які все більше стають
транснаціональними, міжнародне екологічне співробіт-
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ництво набуває надзвичайно важливого значення. Тому
на сьогодні існує нагальна потреба розробки сучасної
стратегії зовнішньої екологічної політики України,
яка б відповідала реаліям сьогодення, забезпечувала
національні інтереси і сприяла б реалізації цілей
збалансованого розвитку» [3, с. 237]. В концептуальному
плані, з нашої точки зору, доцільно використовувати
саме стратегічні формулювання та парадигмальні
принципи, що зафіксовані в міжнародно–правових
домовленостях, учасником яких є наша держава. З одного
боку, це забезпечить певний компетентнісний вимір
обраних для країни екологічних орієнтирів, а з іншого
– буде автоматично синхронізувати наше вітчизняне
законодавство із європейськими та світовими нормами
та вимогами, що висуваються сьогодні до дотримання
природоохоронних правил і стандартів.
Окрім того, на концептуальному і законодавчому
рівні необхідно деталізувати права, обов’язки та
процесуальні можливості громадських організацій,
які є активними суб’єктами процесу формування і
розгортання національної екологічної політики. Сьогодні
«існуючі громадські об’єднання за формою участі в
державному екологічному управлінні можна поділити
на три категорії, а саме: 1) які являють собою пряму
форму участі громадськості в державному екологічному
управлінні. Вони переважно зайняті політикою охорони
навколишнього середовища, яка проводиться урядом та
намагаються впливати на офіційну політику за допомогою
різноманітних засобів і, якщо це потрібно, змінювати її;
2) впливають на політичний процес прийняття рішень і
офіційну політику непрямим шляхом. Вони прагнуть
впливати на свідомість громадськості, змінювати її
менталітет стосовно довкілля (інформаційна та освітянська
діяльність); 3) які власним прикладом (здоровий
спосіб життя) намагаються переконати інших, змінити
загальний менталітет» [4, с. 311–312]. Законом України
про охорону навколишнього природного середовища
визначені спеціальні функції громадського екологічного
управління, це організація і проведення громадської
екологічної експертизи і громадського контролю в галузі
охорони навколишнього природного середовища [5].
Водночас, на практиці громадська експертиза і контроль
є значно обмеженими, адже громадські організації
мають дотримуватися ще цілої низки законодавчих
актів, дія яких розповсюджується на всі, а не лише
екологічні громадські ініціативи. Водночас, як зазначає
Е. Ашикова, «головними завданнями громадських
екологічних об’єднань є здійснення громадського
контролю
за
дотриманням
природоохоронного
законодавства, практична природоохоронна робота
з розв’язання екологічних проблем, поширення
екологічної інформації, здійснення освітньої і виховної
роботи з метою формування екологічної свідомості
населення. Важливим сполучною ланкою між єднанням
і стабільністю та обґрунтованою доцільністю втілення
природозберігаючих ідей є спільна діяльність органів
державної влади та громадськості. Необхідною умовою
такої співпраці є доступ громадськості до екологічної
інформації, що забезпечує її повноцінну участь у процесі
реалізації державної екологічної політики» [6, с. 133]. На
сьогодні такий повний доступ та зняття зайвих бар’єрів,
що перешкоджають повноцінній реалізації громадськими
екологічними асоціаціями власних функцій, поки що
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залишається перспективним завданням. З нашої точки
зору, підвищення долі участі громадськості в національній
екологічній політиці є одним з найважливіших
концептуальних пріоритетів, який має бути забезпечений
державою на законодавчому рівні.
Як свідчить досвід розвинених країн, у визначенні
концептуальних засад екологічної політики одну з
ключових ролей мають відігравати спеціалізовані
громадські організації. При цьому вони мають не лише
інформувати громадськість про ті чи інші проблеми,
але й активно співпрацювати із державно–владними
структурами щодо пошуку шляхів і конкретних механізмів
їх вирішення. «Із метою співпраці урядових і неурядових
природоохоронних організацій при Міністерстві екології
та природних ресурсів України було створено громадську
раду, до складу якої ввійшли представники зареєстрованих
Мінюстом України громадських екологічних організацій
національного рівня. Громадська рада бере участь у
розробці багатьох питань, пов’язаних з екологічною
експертизою значних проектованих та діючих об’єктів
(зокрема Ташлицької ГАЕС), у процесі прийняття
рішень при розв’язанні проблем збереження довкілля та
відтворення природних ресурсів. За участю громадських
організацій і центральних відомств проводилися різні
загальнонаціональні акції, спрямовані на привернення
уваги населення до екологічних проблем, пропаганду
ідей захисту і збереження природи, відповідне виховання
підростаючого покоління, у тому числі «Зелена весна»,
День довкілля тощо» [7, с. 74]. З одного боку, така
діяльність і співпраця дійсно може розглядатися в якості
досягнення в справі взаємодії держави і громадянського
суспільства в сфері природозахисту. Однак ефективність
такої взаємодії поки що залишається мінімальною. Як
зазначає Л. Ковпак, «діяльність громадських організацій,
спрямована на захист навколишнього природного
середовища та мінімізацію наслідків Чорнобильської
катастрофи, стала вагомою складовою суспільно–
політичного життя України, а також одним із потужних
чинників активізації руху до суверенізації та здобуття
нашою державою незалежності в 1991 р. Утім, на
сучасному етапі кількість екологічних негараздів і
проблем на ниві захисту довкілля не зменшується. Серед
вад розвитку екологічного руху в Україні у цілому слід
зазначити, що діяльність більшості природозахисних
організацій характеризується недостатньою ефективністю та результативністю. Екологічний рух відчуває
потребу у висококваліфікованих експертах, фахівцях.
Гострою для українських зелених залишається проблема
фінансування» [там же, с. 77]. Іншими словами,
неефективність діяльності екологічних громадських
організацій багато в чому зумовлюється саме відсутністю
цілеспрямованої державної екологічної політики, в рамках
якої і мають бути сформовані принципи діяльності всіх
зацікавлено–ініціативних суб’єктів. Саме проблематика
активізації екополітичної діяльності спеціалізованих
громадських об’єднань і асоціацій робить наше
дослідження надзвичайно актуальним та проблемно
орієнтованим з огляду на ту ситуацію, що склалася в
українській політиці в сфері захисту навколишнього
середовища та раціонального використання національної
природно–ресурсної бази.
Враховуючи ж те, що екологічна проблематика
на сьогодні є всепроникною та актуальною для всіх
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верств населення нашої країни, важливо, щоб навколо
неї об’єднувалися різні зацікавлені групи та асоціації.
Тим більше, що в розвинених країнах практика
такого об’єднання громадсько–ініціативних зусиль
засвідчила свою ефективність і дієвість. «Політичних
змін на місцевому та загальнодержавному рівні можна
добиватися, створюючи коаліції груп, що представляють
різні інтереси. Організаціям, що займаються окремими
проблемами, слід співпрацювати в більш широких
програмах, які включають в себе їх спільні інтереси.
Наприклад, в США профспілки і групи захисників
навколишнього середовища часто займали кардинально
протилежні позиції, але вони співпрацювали в
боротьбі за закони про отруйні хімікати та гігієну
праці, а також за те, щоб працівники брали участь в
рішеннях на корпоративному та державному рівні.
Більшість прибічників природоохоронного руху, руху
на захист миру та жіночого руху підтримують один
одного. Організації, що виступають за громадянські
права та за оновлення міст, розділяють зацікавленість
природоохоронних рухів до покращення міського
середовища. Багато релігійних організацій формують
робочі групи, щоб вивчити окремі варіанти політики і
співробітничати з іншими групами, що виступають за
справедливість, мир та сталий розвиток» [8, с. 365–366].
Таким чином, підсумовуючи загальноконцептуальні
підходи до опрацювання екологічної політичної стратегії
в Україні, маємо підкреслити, що в створенні загальної
парадигми національної екополітики мають активну
участь брати як державні відповідальні органи, так і
громадськість, яка має змогу використовувати всі засоби
впливу, об’єднуючись в ініціативні групи, асоціації,
спеціалізовані експертні організації.
В нашому дослідженні ми постійно використовуємо
відсилання до позитивного досвіду розвинених країн
світу в сфері формування та реалізації дієвої екологічної
політики національного та міжнародного масштабу.
Для цього здійснимо детальний компаративний аналіз
екологічних програм провідних країн світу у їх значенні
для України. В цілому, важливо підкреслити, що в
цивілізованому світі вже вироблені доволі ефективні
механізми розбудови екополітичних стратегій, до
яких прагне більшість розвинених та економічно
потужних держав. «У розвинених країнах механізми
формулювання екологічної політики за останні роки
дуже наблизилися один до одного і зараз між ними
майже не існує суттєвої різниці. В цих країнах не на
словах, а на ділі надається велике значення проблемам
довкілля, існує добре організований широко популярний
і політично впливовий «зелений рух», програми всіх
значних політичних партій відображують стурбованість
екологічними проблемами. Тут створення екологічної
політики є процесом відкритим до участі всіх верств
населення, до цієї роботи залучаються широкі кола
науковців і фахівців. Наукові і технічні знання,
на яких ґрунтується екологічна політика, широко
розповсюджуються засобами масової інформації, що
сприяє взаємодії між процесом створення екологічної
політики і громадською думкою, в результаті якої можна
досягти соціального консенсусу» [12, с. 204]. Цього
реально не вистачає в Україні. Держава і громадські
організації не докладають достатніх зусиль для
того, щоб перетворити значну кількість громадян на
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справжніх, реально діючих суб’єктів природоохорони,
екологічного захисту, ощадливого ставлення до
ресурсів. Важливий висновок, який зроблений на
політичному рівні в розвинених країнах, полягає у тому,
що екологічна культура громадян є однією з ключових
фундаментальних основ провадження ефективної
екологічної політики.
Більше того, держава в провідних світових країнах
все більше повноважень в сфері природоохорони делегує
саме громадянам, довіряючи громадським організаціям
здійснювати моніторингові та контролюючі дії. Звісно,
такі повноваження чітко фіксуються в концептуальних
документах, що визначають національну екологічну
політику, а також закріплюються на законодавчому
рівні. «В останні роки в управлінні процесами
природокористування за кордоном позначилося чимало
нових акцентів, пов’язаних не тільки з розробками більш
досконалих методів управління окремими сферами
природокористування, але й із зміною самих підходів
до державного управління. Визначилася чітка тенденція
щодо підтримки ідеї обмеження прямого державного
управління сферою природокористування і поступового
переходу до ширшого використання ринкових методів
управління, що дозволяє розширити участь громадян
і підприємств в охороні навколишнього середовища.
Значно розширився інструментарій екологічної політики
держави, який можна віднести до екологічних методів
державного управління. За оцінкою деяких учених, тільки
в європейських країнах застосовується понад 200 різних
інструментів управління» [10, с. 8–9]. В українських
державотворчих та державно–управлінських реаліях
поки що складно сподіватися на реалізацію значної
кількості ефективних природоохоронних механізмів
управління. В той же час, позитивний досвід розвинених
країн має вивчатися, а поступова синхронізація із
загальноєвропейськими
екологічними
нормами
сприятиме розширенню реальних можливостей
природоохорони,
що
використовуватимуться
в
національній екологічній політиці України.
З нашої точки зору, особливу увагу українським
політикам і громадським активістам слід звернути
на європейську практику формування національної
та
загальноєвропейської
екологічної
політики.
Це зумовлено тим, що найяскравішим прикладом
ефективної екологічної політики можна назвати саме
Європейський Союз. Починаючи з 60–х років минулого
століття, суб’єкти політики різних рівнів, проявляючи
високу політичну волю, впроваджували різноманітні
принципи, норми, правила, регламентаційні новації,
що іноді сприймалися достатньо вороже з боку великих
бізнес–корпорацій. Як зазначають Кристоф Нілл та
Данкан Ліфферін, «не маючи жодних імперативних
повноважень, різні політичні актори зрештою
сформували на достатньо розумних принципах потужну
європейську природозахисну політику, що має власну
стратегію, зону формального впливу, компетентних
акторів, нормативні засади та процедури» [11, p. 13].
Значної ефективності європейська екологічна політика
набула завдяки тому, що в синхронізованому форматі
відбувалася розробка і впровадження національних
і загальноєвропейських стандартів. Для України,
що прагне доєднатися до єдиної європейської сім’ї
народів і держав, буде доцільним, з нашої точки зору,
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використовувати досвід окремих європейських країн
(особливо з колишнього соціалістичного табору) у
справі впровадження екологічних стандартів і норм
загальноєвропейського характеру.
Це доволі складне завдання, адже в ЄС на сьогодні
прийнято доволі деталізовані та суворі екологічні,
природозахисні, ресурсообмежуючі нормативи. В
сучасному світі саме ЄС вважається локомотивом
впровадження найжорсткіших норм і правил щодо
обмеження тієї шкоди, яка наноситься природі через
антропогенні впливи. «Лідером в рішенні екологічної
проблеми стає Європейський Союз – інтеграційне
утворення розвинених держав Європи. До теперішнього
часу в ЄС прийнято понад 300 нормативних актів,
спрямованих на розв’язання екологічних проблем на
рівні усього Співтовариства. Екологія є справою Союзу
і держав–членів, економічних операторів і громадян.
Європейський підхід до формування правових основ
екологічної політики має превентивний характер і
орієнтований не тільки на розв’язання вже існуючих
екологічних проблем, але, перш за все, на запобігання
новим. Екологічні пріоритети закладено практично в
усі компоненти і напрями діяльності ЄС; крім правових
заходів екологічної політики, законодавчі приписи по
збереженню довкілля реалізуються в регіональній,
науково–технічній, аграрній, транспортній і торговій
політиці ЄС. В екологічних програмах Співтовариства
в 1990–ті роки почала простежуватися орієнтація на
спільне рішення комплексних і перспективних завдань
взаємодії людини і навколишнього середовища. Тому
правові основи екологічної стратегії ЄС можуть служити
для інших країн орієнтиром і інструментом розв’язання
глобальних проблем» [12, с. 3]. Як зазначає український
дослідник екологічної проблематики В. Лозо,
українським політикам і законодавцям слід приділити
особливу увагу імплементації європейських екологічних
стандартів в наше національне законодавство. Особливою
доцільністю, з нашої точки зору, володіє практика
створення і використання програм за прикладом ЄС.
Використання досвіду передових країн Європи дозоляє
розглянути і впровадити варіанти політичної орієнтації
галузевого законодавства ЄС з притаманними йому
напрямками правового регулювання в рамках загальної
екологічної стратегії, вираженої в Програмах. З нашої
точки зору, стратегічне планування екологічної політики
на основі Програм, що будуть прийматися на певний
термін щодо вирішення конкретних питань, може
стати ефективним засобом, адже конкретні результати
виконання таких програм можна буде проконтролювати
на рівні державних органів і зацікавлених громадських
об’єднань.
Ще одним прикладом ведення потужної та
ефективної екологічної політики є Сполучені Штати
Америки. Їх практику в Україні застосувати досить
складно, адже за економічною потужністю нашу
державу неможливо порівнювати із США. Але вивчення
досвіду цієї федеративної держави важливе з огляду на
диверсифікацію різнорівневих механізмів управління
та реалізації екополітики. В США природозахисна
політика має безліч вимірів. Насамперед вона включає
гармонізовану взаємодію федеральних гілок влади
(Конгресу, Президента, центральних судових органів).
Далі програми екологічної політики та захисту довкілля
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розробляються урядами штатів та реалізуються на
місцевому рівні. Але ключовим суб’єктом американської
екологічної
політики
залишаються
громадські
організації, неурядові фонди, активістські ініціативи.
Саме завдяки їхній діяльності зрештою приймаються
офіційні нормативи та правила щодо контролю за
їх дотриманням [13, р. 487]. З нашої точки зору, для
України сьогодні якраз найактуальнішою проблемою
екологічної політики є залучення якомога більшої
кількості
соціальних,
політичних,
громадських,
економічно–виробничих, освітніх суб’єктів до активної
екополітичної діяльності. А вже наступним кроком
мають стати активні дії цих суб’єктів у безпосередній
діяльності щодо захисту довкілля, моніторинговій
експертизі, контролі за кількісними показниками
використання природних ресурсів тощо.
Зрештою, особливу увагу, на нашу думку, слід
звернути на досвід постсоціалістичних країн Європи,
що досягли у справі формування і реалізації екологічної
політики значних результатів. Зокрема, варто звернутися
до польського досвіду, адже ця країна є безпосереднім
сусідом нашої держави і може дати плідний матеріал
у справі дослідження проблеми подолання наслідків і
спадку неефективного державного управління за часів
існування соціалістичного табору. Польська програма
економічного відродження після декількох десятиліть
перебування в соціалістичному таборі спочатку не
передбачала звернення значної уваги на екологічну
проблематику. Однак дуже швидко цей недолік було
виправлено, а в національній екологічній програмі
було затверджено наступні принципи: 1. Економічний
розвиток має враховувати обмеження, що зумовлюються
специфікою національного оточуючого середовища.
2. Екологічні проблеми мають бути невід’ємною
частиною
будь–якої
економічної
діяльності.
3. Використання природних ресурсів в контексті їх
збереження для наступних поколінь. 4. Національне
державотворення має враховувати природоресурсний
потенціал країни. 5. Соціальний та економічний розвиток
має базуватися на помірних, заощадливих засадах [14, p.
70]. На жаль, в Україні досі не проведено безпосереднього
взаємозв’язку між ефективністю економіки, рівнем
життя населення та екологічною ситуацією в країні. А як
показує досвід Польщі, це чи не найперша умова виходу
з економічної кризи. Тільки заощадливе ставлення до
оточуючого середовища та природно–ресурсної бази
дозволяє в найкоротші терміни провести економічні
та адміністративно–політичні реформи, що виводять
країну на рівень європейських показників якості життя
основної маси населення.
В контексті нашого дослідження дуже важливо
вказати на те, що в розвинених країнах екологічні
показники розглядаються не окремо, а взаємопов’язано
із безліччю інших параметрів суспільної а індивідуальної
життєдіяльності (ефективність виробництва, простір
міського життя, якість життя, якість соціального і
людського капіталу тощо). Важливо також відмітити, що в
екологічних програмах провідних країн світу обов’язково
враховуються такі категорії, як «якість життя» та
«людський капітал». Їх врахування дозволяє розробляти
ефективні політичні, освітні, виховні, консультативні
заходи, що формують таку свідомість власників,
професіоналів, громадян, в структурі якої важливе місце
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займає усвідомлення того, що чисте довкілля є базовою
умовою високої якості життя. Українські громадяни самі
мають усвідомити, що їх якість життя безпосередньо
залежить від чистоти довкілля, а право на чисте довкілля
закріплено в Конституції та інших законодавчих актах.
Тому громадяни, виборці, платники податків мають
повне право вимагати від керівників різного рівня
забезпечення гідних умов проживання в тій чи іншій
місцевості. Українці мають почати вимагати від своїх
політиків формування чіткої і прозорої екологічної
політики, яка зрештою має породити законодавчу базу
сучасного європейського рівня, а також вибудовування
багаторівневої системи виконавчих і громадських
органів, що цю базу втілюватимуть та слідкуватимуть за
її дотриманням.
Поки що ж в нашому суспільстві не склалося
актуального порядку денного, на основі якого
громадяни готові були б вимагати від влади дотримання
власних прав на чисте довкілля і певний рівень
екології. Вважається, що екологічна проблематика не
є первинною за часів, коли в країні лютує постійна
економічна, політична, а сьогодні і воєнна криза.
Але екологія безпосередньо пов’язана з будь–якими
проявами соціального функціонування. Сьогодні
існує можливість хоча б здійснювати систематичні
кроки щодо імплементації у вітчизняне законодавства
європейських екологічних норм. «Для використання
міжнародного досвіду в Україні необхідно розробити
і впровадити в дію вітчизняні стандарти, які являють
собою автентичні тексти міжнародних стандартів
ISO серії 14000, серед яких мають бути стандарти з
управління довкіллям (екологічного менеджменту);
з екологічного аудиту і екологічного страхування;
щодо використання екологічних знаків і маркувань
тощо. Узагальнення існуючого досвіду формування та
реалізації державної екологічної політики з урахуванням
особливостей окремих країн, що досягли позитивних
результатів, дозволяє виявити найраціональніші
підходи та механізми для використання в українській
практиці. Це особливо актуально на сьогодні, коли
в країні відбуваються пошуки оптимальної моделі
соціально–економічного розвитку» [15, с. 163]. Таким
чином, можна зробити висновок про те, що для України
сьогодні є доволі актуальною проблематика залучення
досвіду провідних країн світу у формуванні програм, на
основі яких формується їх екологічна політика. Більше
того, з нашої точки зору, немає необхідності докладати
надмірних зусиль для пошуку власного «особливого
шляху». В Європі, до якої Україна належить як
культурно, так і географічно, на сьогодні функціонує
одна з найефективніших в світі систем захисту
довкілля. Українській владі, законодавцям, громадським
організаціям необхідно лише оптимальним чином
адаптувати до українських реалій європейський досвід,
що стане ще одним потужним кроком на шляху нашої
країни до європейської сім’ї держав і народів.
Розбудова в сучасному посттоталітарному, кризовому, трансформаційному українському суспільстві справжньої екологічної політики, що системно
досягала б поставлених цілей, є надзвичайно
складним завданням. Вивчення основних складнощів
і суперечностей є особливо на часі, що й робить наше
дослідження надзвичайно актуальним. «Перехід
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України до формування новітньої національної екологічної політики є складним і довготривалим. Це
багатоетапний процес досягнення збалансованості
між соціально–економічним прогресом і потребами
збереження навколишнього природного середовища,
пов’язаний з проблемами довгострокового розвитку
країни, послідовним практичним запровадженням
принципів сталого розвитку, питаннями зміни структури
споживання, збереження, невиснажливого використання
і відтворення природних ресурсів, екологічної безпеки і
регіональної політики, а також зовнішньополітичними
аспектами» [15, с. 157]. Отже, розглянувши ключові
дискурсивно–концептуальні та теоретико–методологічні
засади дослідження екологічної складової в структурі
української політики, можемо зробити низку
взаємопов’язаних висновків щодо основних показників
і суперечностей екологічної ситуації в нашій країні,
а також щодо того, які концептуальні підходи, реальні
дії і досвід іноземних держав може бути використаний
для формування в нашій державі ефективної екологічної
політики сучасного характеру.
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Key issues of the environmental strategy of Ukraine
The key issues of state policy in the field of ecology are analyzed; the author
claims that the main responsibility for the state of affairs in the field of ecology
belongs to the state; unfortunately, in Ukraine, the state in the best case establishes
environmental safety standards, formulates concepts and models, and very poorly
observes their compliance both at the level of economic entities and at the level of
ordinary citizen; it is possible to correct the situation only through strengthening
control and responsibility, first of all, I hold the board of directors, in particular
those whose competence is the ecological safety of society; the author proposes to
introduce a kind of ecological all–purpose civil servant, ordinary citizens, students
and students.
Keywords: man, labor, culture, ecology, education, education, politics.
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Концепція стійкого розвитку суспільства
в контексті конвергенції сучасних надтехнологій
(філософський аналіз)1
Зроблено філософський аналіз сучасного стану розвитку суспільства,
зокрема інформаційно–мережевого. Акцентується увага на впливові на
суспільство та основні сфери суспільного життя конвергенції сучасних
високих наукомістких технологій (Hi–Tech та Hi–Hume), яка є одним з
факторів його розвитку як нелінійної соціальної системи. Важливе значення
надається процесам глобалізації, тенденціям прискорення соціального часу,
інформаційно–телекомунікаційній революції тощо. Ставиться питання
про необхідність «стійкого суспільства» як такого, що задовольняє свої
потреби, не принижуючи перспектив наступних поколінь та як нового етапу
постіндустріального суспільства. Зокрема, зроблена спроба застосувати
поняття «стійке суспільство» до визначення статусу українського
суспільства.
Ключові слова: суспільство, стійке суспільство, стійкий розвиток,
високі наукомісткі технології, конвергенція, Hi–Tech, Hi–Hume, біоетика.

Сучасний світ характеризується нелінійністю свого
розвитку, нестійкістю, високою ризикогенністю. Останні
десятиліття характеризуються активними змінами в
базових інфраструктурах сучасного світу та світового
укладу зокрема, а також процесами глобалізації,
модернізації, інформатизації, комп’ютеризації та
дигіталізації. Всі вказані процеси так чи інакше впливають
на революційні зміни в усіх сферах суспільного життя.
Постає питання про подальше існування людства
взагалі, дивлячись на великі техногенні загрози,
активний розвиток високих наукомістких технологій
(Hi–Tech та Hi–Hume) та досвід світових криз та
військових конфліктів, тому ряд дослідників сучасного
стану розвитку постіндустріального суспільства, вчені
та науковці в науковий дискурс запропонували поняття
«стійке суспільство».
Метою статті є розкриття сутності поняття
«стійке суспільство» та аналіз стану сучасного етапу
розвитку постіндустріального суспільства під впливом
конвергенції високих наукомістких технологій.
В сучасних умовах цивілізаційного поступу
питанням, пов’язаним з активним розвитком наукового
знання, постнекласичної науки в цілому, а також
поширенням і впровадженням високих наукомістких
технологій, приділяє увагу багато вітчизняних та
закордонних мислителів, філософів, науковців. Серед них
варто зазначити В Аршинова, В. Буданова, М. Кастельса,
О. Князеву, В. Лекторського, Х. Мариносяна, М. Марчука,
М. Моісеєва, Д. Нейсбіта, А. Ракітова, В. Ратнікова,
С. Стьопіна, В. Чуйка, В. Цикіна та ін. Праці вказаних
вчених присвячені дослідженню розвитку науки в
сучасних умовах, розквіту технологій та їх впливу на
людину і суспільство, позитивні та негативні наслідки
1
Робота виконувалася за рахунок бюджетних коштів
МОН України, наданих на виконання науково–дослідного
проекту №0117U003855 «Інституційно–технологічне проектування інноваційних мереж для системного забезпечення
національної безпеки України» (Наказ МОН України від 10
жовтня 2017 р. №1366).
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втручання науки в життя суспільства, що призводить до
трансформації ціннісних орієнтацій та етики життя.
Аналізу концепції стійкого (сталого) розвитку
суспільства присвячені праці таких дослідників, як
М. Згуровський, Ф. Капра, К. Корсак, Ю. Корсак,
Д. Медоуз, Л. Мельник, А. Приходченко, Н. Семенюк,
Л. Стасюк, Г. Статюх тощо.
Останнім часом все частіше наукове співтовариство
звертає увагу на стан розвитку сучасної цивілізації.
Одні дослідники пов’язують цивілізаційний поступ із
становленням нового технологічного укладу, розвитком
та активним впровадженням високих наукомістких
технологій (Hi–Tech та Hi–Hume), другі – з розвитком
освіти, рівнем освіченості суспільства, в свою чергу, треті
– з загальноцивілізаційними змінами та трансформацією
соціального устрою суспільства постіндустріальної стадії
тощо. На нашу думку, варто враховувати всі фактори,
адже суспільство є складною самоорганізованою
системою. Як відомо, з синергетичної точки зору
суспільство є складною системою, якій притаманна
нелінійність розвитку, здатність до самоорганізації, а,
отже, і схильність до виникнення ризиків та потенційних
загроз. Тому постає питання про запобігання ризикам в
умовах сучасності. Розглядаючи сучасне суспільство,
більшість дослідників, науковців характеризують його
як постіндустріальне. Варто відмітити, що останнім
часом приставка «пост» є досить актуальною, зокрема
виникають такі поняття, як «пост–правда» (post–truth),
«постінформаційне суспільство», «епоха пост–пост»,
«посткласична парадигма освіти» тощо. На цьому
фоні виникають різноманітні трактування сучасного
стану суспільного розвитку, які охоплюють різні
аспекти його функціонування, зокрема, «інформаційне
суспільство», «мережеве суспільство», «суспільство
ризику», «суспільство споживання», «індивідуалізоване
суспільство» тощо. На нашу думку, варто розмежувати
ці поняття, аби відобразити сучасний стан речей.
Основоположником концепції постіндустріалізму
вважається Д. Белл, який виходив з того, що цивілізація
проходить у своєму історичному розвитку три періоди:
доіндустріальний
(аграрний),
індустріальний
та
постіндустріальний, вважаючи основним фактором
поділу на вказані етапи – технологію, яка домінує в певний
час і тим самим визначає соціальний устрій суспільства.
Постіндустріальний період характерний для сучасного
етапу розвитку планетарної цивілізації і людського
суспільства, де головними факторами розвитку є наука,
система виробництва знань та інформації, які спираються
на сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні
мережі. В такому суспільстві знання та інформація
набувають великого значення.
Поняття «інформаційне суспільство», на думку
А. Ракітова, характеризує таке суспільство, в якому
«будь–який розумний член суспільства, організації
чи установи має доступ до технічних пристроїв, які
дозволяють отримати будь–яку відкриту інформацію
та знання, а також передавати або отримувати будь–які
несекретні відомості та повідомлення в будь–який час і
в будь–якій точці планети» [7, с. 9].
«Мережеве
суспільство»
почало
фігурувати
в науковому дискурсі в той час, коли значного
поширення набули мережеві технології, зокрема
почали активно використовуватись мережа Інтернет та
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соціальні мережі. Значний внесок в розвиток концепції
«мережевого суспільства» зробили С. Бретен, Я. ван
Дейк та Е. Кастельс. Даний тип суспільства породжений
загальною інформатизацією, глобалізацією, швидким
розвитком високих наукомістких технологій, комплексу
NBICS–конвергенції, мережевого способу взаємодії, а
також мережі Інтернет. Цифрові інформаційні мережі
створюють інформаційно–технологічну базу сучасного
мережевого суспільства.
Поняття «суспільство ризику» розроблене в працях
У. Бека та Г. Бехмана. Вважається, що сучасне суспільство
знаходиться на тій стадії свого розвитку, коли перед ним
стоїть відкрита проблема ризику, що безпосередньо
пов’язана із впровадженням сучасних наукомістких
надтехнологій, які призводять до глобальних кризових
станів. З іншого боку, поняття ризику можна оцінити як
шанс до розширення влади над природою.
Цікавим є поняття «суспільство споживання»
(Ж. Бодрійяр), яке характеризує сучасну цивілізацію як
споживацьку, де людина є більше споживачем інформації
та продукції, аніж її творцем. В такому суспільстві людина
прагне до задоволення своїх біологічних та матеріальних
потреб і не звертає увагу на інтелектуальний «голод»
та самовдосконалення. Але тут виникає низка питань,
пов’язаних з тим, що, задовольняючи свої потреби,
виникає більша їх кількість і тим самим людина повинна
постійно розвиватися і вдосконалювати науку, сприяти
науково–технічному прогресу.
В той же час актуальним є поняття «індивідуалізоване
суспільство», розроблене в працях З. Баумана. Індивідуалізація особистості в суспільстві полягає в «звільненні
людини від продиктованої, успадкованої та вродженої
обумовленості її соціальної ролі ... «індивідуалізація»
полягає у перетворенні людської ідентичності з «даності»
в «завдання» і в наділенні дійових осіб відповідальністю
як за вирішення цього завдання, так і за наслідки
(включаючи побічні ефекти) виконання ними їх ролей»
[1, с. 181]. Сучасний соціум набуває індивідуалізованого
характеру. Людина виступає борцем проти сформованих
норм і правил, прагне до підпорядкування своїй волі
суспільних процесів і формування своєї власної картини
світу. Цьому сприяють і сучасні високі наукомісткі
технології – Hi–Hume і Hi–Tech, які спричиняють
зростання залежності людини від застосування
техніки і технологій. У. Бек, досліджуючи питання
індивідуалізації, спирається на вивчення антропогенних
небезпек, які в сучасному світі набули характеру
«цивілізаційних загроз» [2, с. 25]. На його думку, люди,
прагнучи до індивідуалізації, реагують на ризики
сучасності індивідуально, що сприяє роз’єднаності та
неспроможності всього соціуму, як єдиної соціальної
системи, протистояти потенціальним ризикам і загрозам,
які виникають в процесі його розвитку.
Сучасний світ існує в той час, коли безліч
широкомасштабних і глибоких зрушень відбуваються
в найважливіших сферах суспільного буття і мають
глобальний масштаб. Важливе значення надається
процесам глобалізації; інформатизації, комп’ютеризації
та дигіталізації як наслідку інформаційно–телекомунікаційної революції; активному розвитку та впровадженню
високих наукомістких технологій; тенденціям прискорення соціального часу, які в сукупності сприяють
розмиванню меж та процесам конвергенції між
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державами, націями тощо. Останнім часом все більше
уваги науковців та дослідників звертається на той
факт, що інформація та знання є найбільшою силою,
які відіграють велику роль в розвиткові суспільства.
В зв’язку з тим, що активний розвиток високих
наукомістких технологій супроводжує становлення
сучасного інформаційно–мережевого суспільства та
ведуться активні розробки в галузі штучного інтелекту,
вчені зробили припущення, що інформаційне, або ж
інформаційно–мережеве суспільство в майбутньому
перейде на стадію «постінформаційного», пов’язаного
з розвитком штучного інтелекту та впровадженням
його в усі сфери життя суспільства та кожної окремої
людини. Президент Академії гуманітарних досліджень
Х. Мариносян зазначає, що продукція високих
технологій різного роду призначення все частіше і
активніше впроваджується в різні галузі суспільства.
Постає питання про побудову нової форми взаємодії –
електронну цивілізацію. На його думку, осмислення
сучасної науково–технологічної картини світу «призведе
до змін індивідуально–побутових та соціальних
умов життя людства в найближчій та довгостроковій
перспективі, що ознаменує собою вступ людства в
нову історичну епоху – еру Електронної цивілізації»
[6, с. 20]. На його думку, останнім часом все активніше
відбувається процес інтелектуалізації та речового
наповнення оточуючого середовища, створення так
званих «інтелектуальних агентів», до яких варто
віднести: «розумні будинки», «розумні автомобілі»,
«розумний одяг», «розумну техніку», а також навігатори
та «помічники» типу Google, Siri, Cortana та інші. На
наш погляд, цей перелік також варто доповнити smart–
технологіями та розробками в галузі штучного інтелекту
та роботизації.
Сьогодні більшість високорозвинених країн одна
поперед одної прагнуть до розвитку технологій та
впровадження високотехнологічних продуктів в обіг.
Соціально–гуманітарні технології, іншими словами, Hi–
Hume, сприяють впровадженню високотехнологічних
продуктів та певним чином маніпулюють індивідуальною
та масовою свідомістю людей. Взаємодія високих
технологій виражається сьогодні у їх конвергенції,
тобто зближенні, зрощенні, коли на перетині різних
наукових галузей і взаємопроникненні технологій –
виникає новий продукт, нова технологія. В даний час на
місці колишньої дихотомії «Hi–Тech – Hi–Hume» виник
могутній симбіоз, який інтегрував у себе практично
всі високі технології, які породжують нові умови
існування людини в світі. Сучасні технології набувають
амбівалентнтного характеру; поруч із великою
кількістю переваг їх впровадження в повсякденне життя
(доступ до великої кількості і різної якості інформації;
можливість комунікації, зокрема на великих відстанях;
сучасні ґаджети тощо), існує і найбільший недолік,
зокрема інформаційно–комунікаційних технологій,
– можливість контролю. З цього приводу А. Ракітов
зазначає, що «тотальний контроль, який здійснюється
за допомогою сучасних цифрових ІКТ, може вкрай
негативно вплинути на інтелектуальні, етичні та ділові
характеристики будь–якої людини. Він міг би чинити
сильний депресуючий психічний вплив і деформувати
нормальне людське мислення «усередненої» людини,
зробивши її вкрай пасивною, не здатною приймати
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навіть найпростіші побутові рішення, дезорієнтувати
в соціальному і природному середовищі, зробити
некомунікабельною і в підсумку, в разі тривалого
часового інтервалу такого «цифрового контролю»,
підірвати самі засади суспільства» [8, с. 36]. Вказаний
контроль стосується як продукування, розповсюдження,
зберігання інформації і знань, так і аспекту чипізації. В
одній із доповідей П. Левич відмітив, що «свобода не
суперечить технічному прогресу. Якщо людина боїться
впроваджувати в себе чіп, тому що так її простіше
«відключити» від системи – це не проблема чіпу, це
проблема політичної системи, яка дає зрозуміти, що
може це зробити». А отже постає питання – чи є все ж
таки технології етично нейтральними і чи не є активне
сприяння експоненціальному їх розвитку спеціально
спрямованим на встановлення світового тотального
контролю? Знаходженням відповіді на ці питання
займається багато філософів, соціологів, вчених.
Останнім часом набуває поширення таке визначення
сучасності, як необхідність «стійкого розвитку»
(«sustainable development») (Н. Семенюк), «сталого
розвитку» (Л. Стасюк). Дані поняття в цілому є
синонімічними. Аналізуючи їх, Ю. Корсак відзначає,
що для українських урядових структур і більшості
установ різного рангу більш притаманним є варіант
«сталий розвиток»… в той чай, як у формулюванні
ООН та інших міжнародних організацій та об’єднань
дане поняття означає «такий розвиток суспільства,
який дає змогу задовольняти потреби нинішнього
покоління без необоротного пошкодження природного
середовища, що відбирає в усіх майбутніх поколінь
сподівання і можливості для задоволення їхніх власних
потреб» [5, с. 33]. Серед основних принципів стійкого
розвитку можна виділити наступні (за Ю. Корсаком):
1) предметом головної турботи і головним провідником
сталого розвитку є люди; 2) вони мають право на
здоровий і продуктивний спосіб життя у злагоді з
природою; 3) право на розвиток повинно здійснюватись
таким чином, щоб справедливо задовольняти потреби
теперішнього та майбутнього поколінь в сфері
використання навколишнього середовища; 4) захист
довкілля повинен становити невід’ємну частину сталого
розвитку; 5) заради досягнення сталого розвитку і більш
високої якості життя для всіх людей необхідно скоротити
і ліквідувати нераціональні моделі виробництва та
споживання [5, с. 34]. Виходячи з аналізу стійкого,
або ж сталого, розвитку випливає поняття «стійке
суспільство».
Ф. Капра досить доцільно пояснив сутність
«стійкого суспільства», як суспільства, «що задовольняє
свої потреби, не принижуючи перспектив наступних
поколінь» [4, с. 20]. Аби сформувати таке суспільство,
необхідно дотримуватися принципів стійкого розвитку,
а також сформулювати і затвердити Концепцію переходу
до стійкого розвитку, в якій йтиметься про стратегію
розвитку людського суспільства та його подальшого
існування, а також всього Всесвіту на тривалу
перспективу. І така концепція має бути затверджена як на
державному рівні, так і на міжнаціональному, світовому.
Розгляду стійкого, або сталого, розвитку суспільства
присвячено багато праць вітчизняних та закордонних
дослідників, науковців, філософів, серед яких можна
виділити наступних, зокрема: М. Згуровський,
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Ф. Капра, К. Корсак, Ю. Корсак, Д. Медоуз, Л. Мельник,
А. Приходченко, Н. Семенюк, Л. Стасюк, Г. Статюх тощо.
Більшість дослідників сходяться в тому, що для стійкого
розвитку суспільства необхідна спільна діяльність
всього людства, адміністративні заходи та технологічні
інновації, адже «поширення на всю планету кращих
взірців і моделей і справді спроможне удвічі зменшити
споживання природних ресурсів і надати людям у два
рази більшу кількість засобів життєзабезпечення» [5,
с. 35]. На нашу думку, технологічні інновації більш
характерні для високорозвинених країн і можливість
становлення стійкого суспільства там більша, ніж
в «країнах третього світу» та подібних до України
державах з «антиекологічним» виробництвом.
Перепоною до становлення стійкого світового
суспільства може стати активний розвиток науки,
зокрема її перехід до стадії меганауки, а також активне
впровадження високих наукомістких технологій в реалії
буття людства, адже як зазначає Н. Семенюк, «… розвиток
науки завжди випереджає розвиток моралі, цінностей
та загальнолюдських норм. З початку двадцятого
століття людське співтовариство використовувало
науку не тільки на власну користь, а й для масового
знищення собі подібних. В середині минулого століття
все це призвело до того, що людство стикнулося з не
вирішуваними проблемами навколишнього середовища»
[9, с. 14–15]. Варто зазначити, що всі технології, а, отже,
і наука, носять амбівалентний характер. Так, на думку
В. Буданова, технонаука є дволиким Янусом, який
створює як «хімічну, біологічну, ядерну зброю, так і
нові матеріали, енергетику, ліки» [3, с. 48]. Взагалі, якщо
розглядати технології, вони є етично нейтральними,
але те, з якою метою їх застосовують, тобто певна
вмотивованість їх застосування, є амбівалентною, адже
технології несуть в собі як соціальні блага, так і ризики
соціальної, екологічної та особистісної деструкції.
М. Фомін, визначаючи необхідність стійкого та
безпечного розвитку суспільства та людської цивілізації
взагалі, визначає необхідність в якісній модернізації
(новій реіндустріалізації) та екологізації промисловості
[10, с. 143]. Наукове співтовариство все частіше
дискутує стосовно гомогенності, знелюдненості,
антиантропологічності культури та гібридизації
антропосфери, а людина стає «господарем» світу,
підчиняє природу своїй владі, стає активним споживачем
інформаційних та природних ресурсів. Тому в даному
випадку є актуальною біоетична освіта. На нашу думку,
варто все ж таки не забувати хто ми є, пам’ятати свої
традиції та шанобливо ставитися до всього живого,
підтримувати, а не винищувати і не використовувати
природу у власних цілях, а отже варто керуватися в житті
і в своїй діяльності, зокрема, основними принципами
біоетики, як етики життя – «відповідальності» Г. Йонаса
та «благоговіння перед життям» А. Швейцера, а
також взяти до уваги погляди та настанови класиків
біоетичної думки – В. Вернадського, Ф. Достоєвського,
О. Леопольда, Ж. Мартена, В. Поттера, Г. Сковороди,
Е. Фрома, Т. де Шардена, П. Юркевича та ін.
Висновки і пропозиції. Таким чином, відзначимо,
що конвергентні технології, зокрема інформаційно–
комунікаційні, набуваючи все більшого поширення,
впливають на всі сфери людського суспільства і ведуть
до їх перетворення і вдосконалення. Змінюється і сама
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людина, її комунікаційні стратегії та соціальні практики,
вона стає законодавцем мережевого інформаційного
простору і все більше вступає в мережеві комунікації
– мережу Інтернет, яка сама по собі і пов’язана з нею
індустрія інформаційних технологій є своєрідним ключем
до постмодерністського соціуму. В постіндустріальну
еру Інтернет та індустрія ІКТ стрімко входять практично
в усі сфери людської життєдіяльності і органічно
доповнюють їх, від приватного життя до державного
управління. Сучасність характеризується зростанням
ролі інформації у суспільному розвитку. Зростає і роль
знання в суспільстві, а, отже, розвивається наука, яка
переходить на рівень меганауки. Меганаукові практики
здійснюють активний вплив на сучасне суспільство,
змінюючи його структуру, ставлення людей до світу
та один до одного, що характеризується зростаючою
індивідуалізацією в суспільстві та формуванням
суспільства «надспоживання». Тому виникають певні
ризики та загрози подальшого існування людства.
Концепція стійкого розвитку суспільства передбачає
формування сьогодні такого суспільства, яке не принижує
право наступних поколінь на «світле майбутнє». Тому
варто на державному та національному рівнях звертати
увагу на безсистемне і неконтрольоване впровадження
високих технологій в життя суспільства, розвиток
науки, чітко визначати і усвідомлювати можливі ризики
наукових практик тощо.
Що стосується українського суспільства, перш за
все, варто звернути увагу на міждержавні конфлікти,
які виникли в останні роки, подолати економічну та
політичну кризу, відновити економіку, а вже потім
брати досвід високорозвинених країн по досягненню
стійкого розвитку. Але прагнути до становлення стійкого
суспільства в умовах сучасності необхідно, адже
спільними зусиллями можновладців та громадян можна
побудувати сильну та конкурентоспроможну державу
і починати треба, на думку дослідників, з модернізації
(реіндустріалізації) та екологізації промисловості.
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Concept of sustainable development of society in the context of
convergence of modern super technologies (philosophical analysis)
The present article dwells upon the philosophical analysis of the current state
of development of the society, information–network society in particular. The focus
is the impact of the convergence of modern high technologies (Hi–Tech and Hi–
Hume) on the major spheres of social life, which is one of the factors of development
of the society as a non–linear social system. Much attention is paid to the analysis of
the processes of globalization, the tendencies of the acceleration of social time, the
information and telecommunications revolution. The researchers discussed the need
for a «sustainable society» as a society, that satisfying its needs without undermining
the prospects of future generations and as a new stage in post–industrial society. In
the present article we, particularly, attempt to apply the concept of «sustainable
society» to determine the status of Ukrainian society.
Keywords: society, sustainable society, sustainable development, high
technologies, convergence, Hi–Tech, Hi–Hume, bioethics.
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Роль комунікативної стратегії в діяльності
рекламного агентства

Висвітлено роль комунікативної стратегії в діяльності рекламного
агентства. Детально характеризується поняття комунікативної стратегії
як одного із ключових аспектів на шляху вдосконалення та розвитку
діяльності рекламних агентств.
Метою статті є висвітлення ролі комунікативної стратегії в
діяльності рекламних агентств. Адже, комунікативна стратегія спрямована
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досягнення певних цілей за допомогою різноманітних засобів в діяльності
рекламних агентств.
Висновки. Рекламне агентство може розвиватися завдяки успіху
рекламних кампаній товарів/послуг/брендів клієнта, звідси і роль
комунікативної стратегії у розвитку рекламних агентств. Комунікативна
стратегія дозволяє враховувати більш широкий контекст застосування
реклами, що дозволяє інакше планувати її створення та оцінку. Комунікативна
стратегія може не лише вирішувати завдання конкретного вивчення потреб
споживачів, а також враховувати інтереси всіх зацікавлених сторін у
створенні реклами, тобто клієнта агентства, споживача реклами та
медіа–середовища. Комунікативна стратегія допомагає краще зрозуміти як
працює реклама, а також об’єднує, стимулює і надихає роботу рекламного
агентства і самого клієнта.
Ключові слова: стратегія, комунікативні стратегії,рекламне
агентство, маркетингова стратегія, креативна стратегія, медіастратегія.

На сьогоднішній день для розробки рекламних
компаній, заходів щодо просування та з питань зв’язків з
громадськістю фірми найчастіше звертаються до послуг
зовнішніх спеціалізованих агентств. Але розробка і
реалізація комунікативної стратегії – безпосередній
обов’язок працівників в діяльності рекламних агентств.
Якість діяльності рекламних агентств безпосередньо
залежить від правильного вибору та застосування
комунікативних стратегій.
На даний час об’єктом розгляду з точки зору
комунікативних стратегій і тактик нерідко стає мовлення.
Актуальність теми обумовлена тим, що на сьогоднішній день на ринку існує безліч різних рекламних
агентств, а отже високий рівень конкуренції. Кожне з них
пропонує певний спектр послуг, але не кожне має свою
комунікативну стратегію. Від правильної комунікативної
стратегії залежить не тільки взаємозв’язок потенційного
споживача та товару/послуги, що рекламується, а й
роботи рекламного агентства з клієнтом. Тому правильна
комунікативна стратегія допоможе максимально точно
зрозуміти, що саме необхідно замовнику реклами, а
також і потенційному споживачеві товару/послуги.
Вагомий внесок у вивчення та дослідження поняття
комунікативна стратегія внесли багато науковців та
дослідників, серед них: Ф. С. Бацевич [1], І. Н. Борисова
[2], О. С. Іссерс [4], В. Б. Кашкін [5], Л. Райс, Дж. Траут
[7; 8], Е. Ромат [9], Є. В. Шишкіна [11] та ін.
У лінгвістичній літературі поки що не існує чіткого
визначення поняття «комунікативна стратегія». Вона
розуміється як деяка послідовність мовленнєвих дій,
організованих залежно від мети взаємодії [4, с. 88];
оптимальна реалізація інтенцій мовця щодо досягнення
конкретної мети спілкування, тобто контроль і вибір
дієвих ходів спілкування та гнучкої їх видозміни в
конкретній ситуації [1, с. 133].
Існує кілька визначень поняття «комунікативна
стратегія», наведемо деякі з них:
– сукупність принципів, інструментів і дій, що
дозволяють найкращим чином позиціонувати організацію
і її ділову стратегію на ринках і в ключових аудиторіях;
– план з управління корпоративними комунікаціями,
побудований на основі репутаційного аудиту і відповідає
стратегічним бізнес–цілям організації;
– комплексний план досягнення основних комунікаційних цілей бренду в рамках маркетингової і бізнес–
стратегії організації;
– довгостроковий план побудови і здійснення бізнес–
комунікацій для досягнення стратегічних маркетингових
і загальнокорпоративних цілей [6, с. 24].
Комунікативні стратегії все частіше стають предметом
лінгвістичних досліджень. При цьому розуміння
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сутності комунікативних стратегій характеризується
неоднозначністю. Найбільш повно, на наш погляд,
визначає поняття «комунікативна стратегія» О. С. Іссерс.
Слідом за нею ми розуміємо комунікативну стратегію «як
сукупність мовленнєвих дій, які спрямовані на досягнення
комунікативної мети і реалізуються в комунікативних
тактиках» [2, с. 21–48].
Традиційно діяльність рекламних агентств ділиться
на три напрямки: клієнтський сервіс (управління
реалізованими проектами у відповідності з завданнями
та очікуваннями клієнта, а також юридичними
зобов’язаннями перед ним), закуп рекламного інвентарю
(вибір часу, місця, контактів, дій у тих чи інших власників
комунікаційних майданчиків), розробка змістовної
частини (спектр творчої та проектної діяльності,
пов’язаний зі створенням текстових, графічних, звукових, відео, матеріальних, інтерактивних рекламно–
інформаційних матеріалів, а також проведенням заходів). При цьому в діяльності традиційних агентств не
враховувалися інтереси, думки і поведінка кінцевого
споживача рекламної продукції – розміщення та контент
відповідали лиш вимогам замовника, тобто агентство
виконувало роль виконавця плану маркетингових
комунікацій. Проте, оскільки для більшості клієнтів
розробка плану зовнішніх маркетингових комунікацій
не є основною діяльністю, і до того ж вимагає затрат
на розробку методик, проведення досліджень та
спеціалістів – у 80–ті роки 20–го століття, багато агентств
США вирішили пропонувати дану послугу, зібравши
необхідну інфраструктуру у своїх компаніях [8, с. 187].
У 90–ті роки ХХ ст. комунікаційне планування
стало одним із основних напрямів діяльності рекламних
агентств.
Однак вважається, що термін «стратегія» більш
доречний в тих сферах, де присутнє свідоме та цілеспрямоване планування. У самому терміні, запозиченому
з військової справи, присутня ідея цілеспрямованості
– достатньо згадати словосполучення «стратегічний
підхід», «стратегічне планування», «стратегічна операція» [11].
Тому можливість говорити про стратегію стосовно
повсякденної комунікації в ряді випадків викликає
сумнів. Навпаки, творець рекламного тексту йде від
чітко поставленої комунікативної задачі до її реалізації,
тобто здійснює стратегічне планування комунікації.
Більш того, конкурентна боротьба в ринкових умовах
мимоволі викликає асоціації з війною, в результаті чого
рекламна комунікація нерідко описується як «битва за
покупця» [7, с. 156].
Комунікативна стратегія формується на основі
встановлених цілей підприємства, стратегії розвитку
та маркетингової стратегії агентства. Інформаційною
базою для прийняття стратегічних рішень є результати
проведених
маркетингових
досліджень
(аналіз
внутрішнього та зовнішнього середовища, аналіз
споживачів, конкурентів, визначення цільових сегментів
тощо). У межах розроблення комунікативної стратегії
передбачається формування стратегії використання
окремих інструментів маркетингових комунікацій [3].
За
визначенням
американських
спеціалістів
Дж. Енджела, М. Уорсоу та Т. Кініара, «комунікативна
стратегія є контролюючою інтегрованою програмою
засобів комунікації, яка формується для представлення
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комунікатора і його товарів та послуг потенціальним
споживачам для їх ознайомлення з аргументами, які
допомагають полегшити процес продажів… Стратегія
створює споживчі вигоди и сприяє обміну між
сторонами» [10].
Основними елементами комунікативної стратегії є:
– комунікативна ціль, яка визначається метою
конкретної маркетингової стратегії;
– комплекс маркетингових комунікацій, які використовуються в рамках даної стратегії;
– конкретні комунікативні константи (зокрема,
елементи фірмового стилю, які використовуються в
носіях всіх засобів комунікації, корпоративних героїв і
т.д.) [9, с. 435].
Комунікативна стратегія організації залежить від
точного вибору і правильної оцінки таких факторів, як:
– цільова аудиторія та її рейтинг;
– сфера діяльності;
– стадія і життєвий цикл розвитку організації.
Основне завдання комунікативної стратегії – забезпечення інформаційної підтримки стратегії розвитку
бренду, бізнесу компанії.
Мета розробки комунікативної стратегії – упорядкування
і
синхронізація
бізнес–комунікацій,
що забезпечують максимальну ефективність всієї
комунікативної активності з точки зору досягнення
стратегічних цілей організації.
Розглянемо комунікативну стратегію, що формує
зовнішній імідж організації. Традиційно до її основних
складових відносять маркетингову, креативну і
медіастратегії.
Маркетингові стратегії є найбільш складною
складовою економічної політики організації, так як
включають в себе багато елементів і охоплюють різні
сторони її діяльності: ринкові, збутові та товарні
стратегії, стратегії якості, ціноутворення та просування
товару. Маркетингові стратегії істотно відрізняються
один від одного залежно від стану галузі та ринкової
позиції організації. При розробці маркетингової стратегії
необхідно спиратися на конкурентні переваги фірми,
визначення яких орієнтується на запити споживачів і їх
знання про ці переваги.
Креативна стратегія розробляється в рамках загальної
комунікаційної стратегії і є ключовою ідеєю, провідною
думкою, на базі якої будуть розроблені всі комунікації
організації з зовнішнім середовищем. В основі її
розробки лежить концепція позиціонування. Креативна
стратегія визначає основні особливості комунікації –
той зміст, який повинен бути донесений повідомленням
до цільової аудиторії, і те, на які характеристики
товару необхідно зробити акцент (позиціонування).
Стратегічне формування образу бренду, засноване на
моделі сприйняття бренду цільовою аудиторією, а також
розробка елементів бренду.
Медіастратегія є частиною комунікативної стратегії,
вона повинна враховувати положення і результати
креативної стратегії. Медіастратегія аналізує: коли, де,
як і за скільки можна розмістити повідомлення, щоб
виконати завдання комунікативної стратегії.
Класичний маркетинговий комунікативний набір
складається з наступних інструментів: реклама,
кампанії просування продажів, прямий маркетинг, PR,
спонсорство, виставкова діяльність, корпоративний
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імідж, упаковка товару, заходи щодо просування
товару на місцях продажів і стимулювання збуту,
неформальна думка про підприємство, Інтернет і нові
середовища передачі інформації. При плануванні
конкретної комунікативної кампанії у маркетингу
необхідно враховувати ступінь відповідності вибраних
комунікацій цільовому ринку, можливість кожної з
них сприяти підвищенню продажів або обізнаності.
Важливість кожного інструмента комунікації змінюється
в залежності від цілей комунікативних кампаній, стадії
розвитку організації, типи споживачів, цільового ринку
і т.д. [6, с. 24–30].
Реклама в цілому – продукт економічних інститутів суспільства, інкорпорований в медіа, що веде
до збільшення впливу маніпулятивної складової
комунікативної стратегії на інформаційну основу.
Комунікативна стратегія, в свою чергу, на думку
В. Б. Кашкіна є частиною комунікативної поведінки
в цілому, де набір вербальних і невербальних засобів
використовується для досягнення певної комунікативної
мети [5, с. 47].
Таким чином, рекламне агентство може розвиватися
завдяки успіху рекламних кампаній товарів/послуг/
брендів клієнта, звідси і роль комунікативної стратегії
у розвитку рекламних агентств. Комунікативна
стратегія дозволяє враховувати більш широкий контекст
застосування реклами, що дозволяє інакше планувати
її створення та оцінку. Комунікативна стратегія може
не лише вирішувати завдання конкретного вивчення
потреб споживачів, а також враховувати інтереси всіх
зацікавлених сторін у створенні реклами, тобто клієнта
агентства, споживача реклами та медіа–середовища.
Комунікативна стратегія допомагає краще зрозуміти як
працює реклама, а також об’єднує, стимулює і надихає
роботу рекламного агентства і самого клієнта.
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The role of communicative strategy in the activities
of advertising agencies
The article describes the role of the communicative strategy in the activities of
advertising agencies. The concept of communicative strategy is described in details,
being one of the key tool which can help to improve and develop the activities of
advertising agencies.
The aim of the article is to describe the role of the communicative strategy in
the activities of advertising agencies. The point is that, the communication strategy
is aimed at achieving certain goals through a variety of means in the activities of
advertising agencies.
Conclusions. The advertising agency can develop due to the success of the
advertising campaigns of the customer’s products / services / brands, hence we can
clearly see the role of the communication strategy in the development of advertising
agencies. Communicative strategy allows one to take into account the wider
context of advertising, which leads to developing a completely renewed advertising
campaign and its evaluation. Due to a developed communicative strategy one not
solely solve the tasks of a specific study of the needs of consumers, but also take into
account the interests of all interested parties in the creation of advertising, that is,
the client of the agency, the consumer of advertising and the media environment.
Communicative strategy helps to better understand how advertising works, and
also unites, stimulates and inspires the work of the advertising agency itself and
its clients.
Keywords: strategy, communicative strategies, advertising agency, marketing
strategy, creative strategy, media–strategy.
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Справедливість як світоглядний орієнтир
суспільної свідомості

Справедливість належить до переліку тих небагатьох факторів,
які впродовж тисячоліть не втрачають своєї регулятивної значущості
для життєдіяльності практично всіх культур і народів. Трансчасова
актуальність і навіть сакральність справедливості для суспільної
свідомості різних соціокультурних ойкумен підштовхує до думки про
апріорну спорідненість природи суспільства і справедливості. У випадку
апостеріорного порушення цього природного взаємозв’язку настають періоди
криз і докорінних трансформацій.
Ключові слова: справедливість, суспільне буття, суспільна свідомість,
генезис уявлень, соціокультурна сфера, світоглядні орієнтири, причинно–
наслідкові зв’язки.

Несумісність поглядів на справедливість завжди
була осереддям світоглядно–аксіологічних протистоянь.
Епоха інформаційного суспільства не внесла істотних
змін у такий стан речей: різноманітні уявлення про
справедливість продовжують конфліктувати між
собою не лише на рівні масової свідомості, а й на рівні
дискурсів і наративів високого кваліфікаційного рівня.
Кожен з нас володіє особистим досвідом, коли той
чи інший аспект життєдіяльності суспільства цілком і
повністю відповідає нормам чинного законодавства, але
при цьому вважається абсолютною більшістю суспільної
свідомості несправедливим, несумісним із духом
справедливості, таким, що не узгоджується з уявленнями
про справедливість. Це спонукає до увиразнення
змістовних ознак проблеми та методу: зокрема, якщо
метод практично завжди нейтральний за критерієм
особистої ангажованості, то проблема часто зумовлена
деяким етичним компонентом, вона часто порушує
дражливі аспекти людських цінностей, тому на тлі
виразної проблеми психологічна, вольова і мотиваційна
налаштованість індивіда не може залишатися осторонь
[12, с. 305–306].
Попри поширений стереотип, наука в сучасному
розумінні позиціонується не стільки як «чисте знання»,
скільки як сукупність різноманітних локальних форм
практики, котрі конструюються таким чином, що всі
аспекти рівнозначні для дослідження. При цьому
суб’єкт пізнання є суб’єктом інтерпретуючим, а жодна
інтерпретаційна система не може бути достатньо
повною – у тому сенсі, що по відношенню до неї завжди
існує інформаційний сегмент, який не може бути ні
доведений, ні спростований засобами даної системи;
його обговорення вимагає виходу за межі системи
і використання інших, неформалізованих засобів.
Це означає потребу перегляду і розширення базису
герменевтики, залучення інтуїтивних, «бездоказових»
рефлексій. При переході від знання формалізованого
до неформалізованого вирішального значення набуває
творча інтуїція. На операційному рівні це передбачає
використання різних прийомів гуманітарного знання
(зокрема, метафор та образів) як допоміжних засобів
дослідження.
Методологічною основою науки нового типу є
комплексність, яка означає, з одного боку, нівелювання
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демаркаційних ліній між традиційно розмежованими
природничими, суспільними та технічними науками,
а з іншого боку, посилення доцентрових процесів
усередині науки, що втілюється в міждисциплінарності,
взаємодіях, взаємозв’язках та взаємопроникненнях між
різними науковими дисциплінами. Розвиток тенденції
комплексності обумовлений насамперед і в основному
неможливістю позитивного розв’язання проблем, котрі
стоять перед наукою, без залучення ресурсів інших
галузей знання.
Кооперацію досліджень обумовлює необхідність
появи нових епістемологічних стандартів, ідеалів діяльності, характерною особливістю яких є неможливість
для учених концентруватися на вузькопрофільних
дослідницьких напрямах і діапазонах. У зв’язку з цим
актуалізується значення генералізуючої рефлексії як
інструменту забезпечення єдності евристичних основ
нового комплексно–системного типу наукової діяльності.
Методологічні особливості науки нового типу
полягають у тому, що це такий симбіотичний різновид
науки, в межах якого гармонійно поєднується
фундаментальне дослідження і впровадження його
результатів, теоретичне осягнення і практична дія. На
рівні такої науки зникає інструментальне і стилістичне
розмежування природних, суспільних та технічних наук.
Потреба адекватної викликам сучасності стратегії
поповнення і ефективного застосування знань не
викликає сумнівів і заперечень. Її відрекомендовують
по–різному: рефлексійна, дослідницька, активістська,
проблемоцентрична, критично–мисленнєва тощо. Попри
істотні номінативні відмінності, її сутність у цілому
конвенційно погоджена і полягає в зміщенні основного
акценту із засвоєння обсягу інформації на активізацію
мислиннєвої діяльності й розвиток самостійного,
критичного, рефлексійного мислення, в удосконаленні
навичок роботи з будь–якою інформацією [2, с. 202–203].
Сучасний динамізм зміни знань, інформації, технологій,
означає, що навчити в школі чи навіть у найкращому
університеті людину на решту життя неможливо, оскільки
з часом вона неухильно втратить конкурентоспроможність
і стане функціонально недієздатною. Тому виникає потреба
навчатися впродовж життя, забезпечити перманентність
процесів навчання, оновлення знань і способів оволодіння
ними. Напрацювання такого вміння стає однією з
найважливіших функцій освіти сучасного ґатунку.
П. Юркевич, безперечно, мав рацію: «Приписи
розуму не є причинами людських вчинків» [10, с. 194].
К. Поппер з аналогічного приводу додавав: «Повністю
раціоналізувати унікальну особистість з її вчинками,
досвідом і стосунками неможливо. Людські взаємини
набувають значення лише в сфері ірраціонального, в
царстві неповторної індивідуальності. Більшість людей,
наприклад, відчуває, що те, заради чого варто жити,
може зникнути, якщо життя позбудеться унікальності і
в кожному конкретному випадку виявиться типовим для
певного класу людей – тобто буде лише повторенням
діяльності та досвіду інших людей... Саме унікальність
нашого досвіду, неповторність вражень від пейзажу,
від заходу сонця, від виразу людського обличчя надає
нашому життю тієї цілепокладаючої спрямованості,
заради якої варто жити» [6, с. 266].
Свідомість і поведінка людини мають безліч засновків
генетичного, біологічного, психофізіологічного, куль-
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турно–телеологічного і суспільно–політичного ґатунку.
Ця обставина зумовлює буттєвість феномена, який
З. Фрейд відрекомендував як «нав’язливе відтворення
попередніх станів»: на момент народження людські
істоти вже володіють багатьма задатками й інтенціями,
запозиченими від попередників; такий спадок значною
мірою визначає поведінку, з’ясовуючи, що і як люди
усвідомлюють, на що і як вони реагують за тих чи інших
обставин.
Втім, як влучно зауважив Карл Роджерс, «людина
не просто володіє характеристиками машини,
затисненої в лещата безсвідомих мотивів, – вона є
особистістю, яка творить сама себе, смисл свого життя
і уособлює певну ступінь суб’єктивної свободи [13,
с. 307]. Цю тезу поглибив Семен Франк: «Найперша
мінімальна умова досягнення смислу життя пов’язана
зі свободою, адже лише будучи вільними, ми можемо
діяти осмислено, досягати розумної мети і шукати
задоволення. Все необхідне – навпаки – діє сліпо,
як камінь, що притягується землею під час падіння.
На жаль, ми з усіх боків скуті силами необхідності:
якась жалюгідна бацила туберкульозу може обірвати
життя генія, зупинити оригінальну думку і величний
намір. Крім того, ми ще й упокорені сліпими законами
органічного буття: термін нашого життя навіть за
сприятливих обставин є надто нетривалим, аби виявити
і реалізувати закладені в нас духовні можливості. Тому
ми не встигаємо навчитися розумно жити і правильно
здійснювати наше покликання. Тут вкорінене те трагічне
почуття передчасності й несподіваності смерті – як,
невже кінець?!» [8, с. 170–171].
В одній з найбільш системних праць «Міркування
щодо методу» Р. Декарт зауважив, що доцільно
зосереджувати зусилля на перемозі самого себе,
а не долі, вдосконалювати насамперед себе, а не
світопорядок, котрий, разом з долею належить до явищ
трансцендентного ґатунку, перспектива пізнати які або
запобігти яким є малоймовірною і невдячною. З огляду
на це найбільш цінним і продуктивним залишається
подолання власних недоліків, опанування власними
емоціями, творення власної гармонійної світобудови.
Безперечно, подолання самого себе, своєї недосконалості
та своїх недоліків – гідне життєве кредо, от тільки чи
виявиться воно достатнім для протистояння долі та
оптимізації світопорядку? В кожнім разі генерування
внутрішньоособистісної гармонії має полягати не в
«мистецтві прийняття життя», а в драмі чи навіть в
оптимістичній трагедії його подолання. Тут міститься
родзинка зваби нашої Долі, момент істини нашого
Покликання, запорука повноти нашого Життя.
Це може здатися дивним і навіть парадоксальним,
але статус людини з точки зору місця на шкалі генезису
не є предметом безкомпромісного світоглядного
протистояння. Разом з тим цілком очевидно, що зовсім
не однаково, який об’єкт ми визнаємо вихідною
точкою дослідження – людину як результат, апогей
історії чи як проект, цілепокладаючий обрій, напрямок.
Здається, коли кухарчуки гуманістичної кухні, бажаючи
вислужитися перед невибагливою публікою, зробили
нібито безпрограшний хід, надавши людині статус
апофеозу історичного розвитку, то насправді вони
зробили стратегічний прорахунок, бо не врахували,
що з моменту цього величного меморандуму всі
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кострубатості, дефекти й недоліки вдарять бумерангом
по репутації самого гуманізму, адже за недоліки хтось
повинен нести відповідальність: відтак, якщо гуманізм
наполягає, що це – не наслідок «труднощів зростання»,
то, очевидно, – результат труднощів самого гуманізму
[11, с. 141–142].
Інтелектуально значно більш витонченим, етично
й аксіологічно відповідальним і загалом з практичної
точки зору більш перспективним і евристичним є
вибір на користь визнання природи людини як проекту,
цілепокладаючого обрію. Завдяки такому світоглядному
підходу ми уникаємо понурої процесуальності
безплідного перемивання кісток і «розборів польотів»
з приводу кожного випадку людського дегенератизму,
отримуємо можливість сконцентруватися на овчині,
вартій вичинки, – на справді величній парадигмі
світобачення, гідній Людини. Треба лише аргументаційно
і телеологічно піднести світоглядні пріоритети людства
на рівень такої парадигми, надати їм статусу facultas
praeformandi* [14, с. 128].
Щоправда, в даному разі треба бути надзвичайно
обачним і обережним, пам’ятаючи дотепний парадокс
О. Уайльда: що може бути гіршим, ніж недосягнута
мета? – лише її досягнення. На жаль, «прогресуюча
тенденція уникати невдоволення діє на людей настільки
деструктивним чином, що в порівнянні з нею безмежне
прагнення до задоволення здається зовсім невинним і
наївним. А оскільки спроможність відчувати задоволення
зникає головним чином з причин звички до сильних
подразників, то не дивно, що пересичені враженнями
індивіди полюють за все новими подразниками. Ця
лихоманка «неофілії» охоплює практично всі відносини.
Для індивіда, враженого такою хворобою, будь–яка
річ – пара черевик, костюм або автомобіль – впродовж
нетривалого часу втрачає свою привабливість; зрештою,
так само, як і кохана, друг або навіть вітчизна» [4, с. 25].
Для перехідних соціумів (до складу яких належить
і сучасне українське суспільство) велике значення
має зауваження одного з фундаторів персоналізму
Емануеля Муньє, який навів переконливі аргументи на
користь такої тези: «Втрачаючи висоту, людина не лише
спускається нижче середнього, людського рівня (чи,
як інколи кажуть, перетворюється на тварину) – вона
падає значно нижче: жодна тварина не створила таких
жорсткостей і підлот, в яких людина знаходить своє
задоволення» [5, с. 170].
Абрам Фет переконливо продемонстрував неусувність інстинктів, які залежно від різних культурних
традицій можуть набувати нескінченно різноманітних
форм. У спокійні часи вони знаходяться під контролем
культури, але завжди різко виявляють себе в періоди
соціальної нестабільності (під час воєн, революцій,
голоду) і занепаду культури. У середині 90–х років ХХ
століття А. Фет приступив до роботи над книгою, що
отримала назву «Інстинкт і соціальна поведінка». У цій
праці він поставив за мету «з’ясування дії соціального
інстинкту в людському суспільстві, змалювання умов,
котрі призводять до фрустрації його проявів, пояснення
наслідки всіляких спроб придушити цей непереборний
інстинкт». Рівновагу людських спільнот Фет вбачав у
динамічній рівновазі двох протилежних інстинктів –
відкритого ще Дарвіном соціального інстинкту, який
відіграє роль своєрідної сили тяжіння, а також відкритого
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Лоренцем інстинкту внутрішньовидової агресії, котрий
здебільшого виконує функції відштовхування. Обидва
інстинкти проявляються у людини в специфічних, лише
їй властивих формах.
У 1963 р у Відні вийшла книга «Das sogennante Bose»
(«Так зване зло») – основна праця фундатора етології
Конрада Лоренца. У ній була детально проаналізована
специфічно людська форма інстинкту внутрішньовидової
агресії. У тварин цей інстинкт коригується механізмом,
котрий запобігає вбивству побратима по виду; чим
сильніше озброєна тварина, тим категоричніше
канонізована еволюцією заборона вбивства. Але людина
винайшла зброю, яка не є частиною її тіла, і проти нього
природна заборона виявився занадто слабкою. Однак
людина, за визначенням Лоренца, є твариною з двома
системами спадковості – генетичною та культурною.
Солідарні й союзницькі зусилля поширюються лише на
невеличку групу «своїх», натомість стосовно «чужих» дія
інстинкту внутрішньовидової агресії різко посилилася.
Розрізнення «своїх» та «чужих» відбувається на підставі
соціокультурних традицій.
Специфічна для людини форма соціального інстинкту,
яку Фет відрекомендовує інстинктом внутрішньовидової
солідарності, полягає в здатності поширюватися від
менших груп на більші. Правдоподібно, на певному
етапі історичного розвитку сталася мутація первісного
соціального інстинкту, яка створила можливість
поширювати згуртованість і взаємодопомогу на все
більші спільноти. З часом такий соціальний інстинкт
еволюціонував у третє гасло Французької Революції –
«братерство». Його особливість полягає у відсутності
заперечення, адже не існує поняття «небратерство», а
словосполучення «недостатнє братерство» вочевидь
комічне. Фактично братерство означає ідеал, у якого
нема семантичного двійника–антагоніста.
На соцієтальному рівні суспільство володіє
атрибутивними ознаками усталеної, взаємопов’язаної,
інтегральної цілісності, котрій притаманна культурна і
структурна диференціація. Пітірім Сорокін наполягав, що
«соціальний простір повністю відрізняється від простору
геометричного» [7, с. 497]. Сутність обґрунтування
полягала в наступному: по–перше, геометричний простір
існував завжди і скрізь, оскільки він відображає положення
фізичних тіл у просторі одне відносно одного. Приміром,
у степу достатньо одного дерева, яке стоїть окремо, аби
стверджувати, що воно знаходиться в геометричному
просторі. Інакшою є суть справи із соціальним
простором: де знаходиться окремий ізольований індивід,
там нема і не можу бути соціального простору. По–друге,
доволі часто індивіди, які знаходяться один біля одного в
геометричному просторі, істотно віддалені один від одного
в просторі соціальному й навпаки. Таким чином, можна
зробити висновок: виправданим є чітке розмежування
соціального та фізичного просторів, оскільки доконаним
фактом постає своєрідність і притаманна кожній із цих
реалій змістовна визначеність.
Дж. Хоманс обстоював світоглядну позицію, згідно
з якою основою життя людей є соціальний обмін.
Хоча поняття «взаємодія» та «обмін» вважаються
спорідненими, П. Блау зауважив істотний аспект:
взаємодія може бути вимушеною і навіть репресивною,
натомість обміну завжди притаманний добровільний
характер.
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З точки зору Дж. Хоманса, головною причиною того,
що люди допомагають один одному, є мотивованість
фактором соціальної винагороди, тобто очікування,
що зусилля матимуть симетричну зворотну реакцію з
боку оточуючих. Спільноту утворюють індивіди, які de
facto, апостеріорі усвідомили єдність (чи, принаймні,
спорідненість і несуперечливість) своїх інтересів і цілей.
Дж. Девіс зробив виразне порівняння: «Все суспільство коректно позиціонувати у вигляді павутини
міжособистісних почуттів і настанов. Кожну людину
можна зобразити епіцентром, безпосередньо пов’язаним
зв’язками павутини з небагатьма іншими людьми,
структурами й інституціями, а опосередковано – з усім
світом» [3, с. 317].
Відповідно до концептуалістики Г. Зіммеля, суспільство – це комплекс осуспільнених індивідів, сума
таких форм відносин, в силу яких з індивідів, власне,
й виникає суспільство. Зазначена «сума відносин»
складається із взаємодій, взаємин. Принагідно
зазначимо, що концептуальний акцент Г. Зіммеля, згідно
з яким суспільство постає симбіотичним переплетенням
соціальних зв’язків і взаємодій, набув подальшого
розвитку в мережевий теорії суспільства.
Суспільству як соціальній системі притаманна
властивість емерджентності, зауважена Е. Дюркгеймом:
суспільство – це цілісність, яка не тотожна сумі своїх
частин; його властивості відрізняються від властивостей
складових частин.
У кожній системі Т. Парсонс виокремлює чотири
визначальні функції: досягнення мети, інтеграція, адаптація,
збереження існуючого порядку (латентна функція). Таким
чином, система повинна пристосовуватися до середовища,
досягати окресленої мети, володіти внутрішньою єдністю,
вміти відтворювати структуру і знімати напругу в системі.
Особистість Homo sociologicus відзначається
абсолютною «засоціалізованістю», перевантаженістю
соціальними регламентаціями, які індивід повністю
інтерналізував, істотно завищивши, переоцінивши
їхню справжню цінність. Одне з основних положень
ортодоксального соціологізму – фатальна зумовленість
життєдіяльності індивіда поліаспектним впливом
соціуму. Втім, у такій зумовленості соціологізм
особливого фаталізму чи не вбачає, вважаючи цей
status quo не лише об’єктивним і закономірним, а й
неухильним, безальтернативним. Еріх Фромм визначав
соціальний характер «сукупністю рис характеру,
притаманних більшості членів соціальної групи, що
виникли в результаті спільних для них переживань і
способу життя» [9, с. 230].
Та наскільки б істотною не була соціальна
вкоріненість людини, не варто ігнорувати визначальний
аспект – «принципову неможливість для суспільства
мати право на людину» [1, с. 414]. Кожна людина – це
реальність, яку неможливо без фатальних змістовних
втрат звести до соціальних відносин і повністю зрозуміти
лише із соціального контексту. Відтак, першочергового
значення набуває емансипація індивідуальної свідомості
від фетишистської предметності суспільства масового
споживання.
Ключовий недолік і основна небезпека соціалізаційного фаталізму полягає в тому, що він позбавляє
людину свободи – ключового чинника, який убезпечує
від індивідуальної і суспільної стагнації, деградації,
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виродження. Відтак, вирішального значення набувають
перспективи свободи в епоху суспільства масового
споживання, яке часто ще відрекомендовують
історичним періодом латентного тоталітаризму. За
великим рахунком, не має великого значення, що
свобода часто залишалося мрією, в кращому разі –
індивідуальним інстинктом і «утопічним горизонтом».
Її покликання і значення – не вузько інструментальне, а
світоглядно–регулятивне, аксіологічне і деонтологічне.
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Justice as worldview orientation of public consciousness
Justice is included into the list of few factors that have continued to stay
important for the activities of almost all cultures and peoples. The transtemporal
relevance and even the sacred meaning of justice for public consciousness of
different social and cultural ecumenes give an idea about the existence of a priori
relations between the society and justice. In case of a posteriori violation of this
natural interconnection a crisis and fundamental transformations take place.
Keywords: justice, social being, public consciousness, genesis of concepts,
social and cultural area, worldview orientations, casual relations.
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Пандемія у контексті сучасних глобальних
процесів: цивілізаційне підґрунтя – бінарна
опозиція «людство/довкілля»
Матеріал розкривається за допомогою структуралізму, соціокультурних
надбань людства. Показані умови виникнення і розвитку пандемії та надана
змістовна розмітка цивілізаційного підґрунтя феномена пандемії та бінарної
опозиції «людство/довкілля». З’ясовано, що цивілізаційне підґрунтя являє
собою сукупність культурно–духовних, матеріально–технічних досягнень,
засобів саморегуляції і самовиробництва. На підставі фактичного і
дослідницького матеріалу розкрито, що епідемія і пандемія виникають
внаслідок взаємодії людства та довкілля.
Ключові слова: епідемія, пандемія, людство, довкілля, бінарність.

Серед головних ризиків які загрожують людству в
ХХI столітті, найбільшим вважають фахівці глобальну
пандемію. В історії людства спустошливі пандемії
залишили в пам’яті людей уявлення про цю хворобу
як про страшне лихо, що перевершує по нанесеному
збитку згубні для цивілізацій минулого наслідки воєн і
стихійних лих. Один з найдивовижніших фактів в історії
пандемій – це відновлення їх на величезних територіях
після тривалих проміжків часу відносного благополуччя.
Встановлено, що чим мобільніше ставало населення,
тим частіше локальні епідемії перетворювалися в грізні
пандемії. У 166 році до н.е. римляни, які воювали в
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Малій Азії, занедужали віспою. А коли хворі воїни
потрапили на батьківщину, то епідемія охопила всю
країну. За короткий термін населення Риму скоротилося
в кілька разів так як в день вмирало по 2 тисячі осіб.
Найстрашніша пандемія в історії людства
теж пов’язана з тим, що люди навчилися швидко
переміщатися. У першій половині XIV століття в Азії
виник новий різновид бубонної чуми. До середини
століття вона дійшла до Чорного моря, а в 1348 році
генуезькі купці перевезли її на своєму кораблі з азіатської
Кафи в європейську Геную (на борту корабля до
закінчення подорожі в живих залишалося всього кілька
людей). А вже в Європі від чуми загинуло 25 мільйонів
чоловік, а всього в світі, за різними оцінками, від 60 до
100 мільйонів [11; 12]. Населення планети до початку
пандемії не перевищувало 200 мільйонів чоловік.
Відомо, що в Першій світовій війні, що здавалася
тодішньому людству найстрашнішою і кривавою,
загинуло за 4 роки близько 8 мільйонів чоловік. А епідемія
іспанського грипу, легендарної «іспанки» яка прокотилася
відразу слідом за нею по планеті забрала лише за один
1918 рік близько 30 мільйонів [11]. З того часу, людство
подолало деякі страшні пандемії, але вже в XXI столітті
знову опинилося перед новими проблемами нових
пандемій. Тому доцільним є осягнення феномену пандемії
і боротьба з нею потребують низки різноманітних заходів а
саме оперативно–медичних, фармакологічних, державних,
правових, політичних, соціальних, просвітницьких. І
не можливо обійтись без світоглядного, філософського
підходу, що намагається розкрити соціокультурні та
медико–біологічні витоки епідемій та пандемій.
Встановлено, що більшість матеріалів з феномену
пандемії відноситься до спеціалізованих, медичних
або історичних видань. Що ж стосується гуманітарних
(аналітичних, культурологічних) видань, то скоріш
за все необхідно конституювати, що проблематика
пандемії є вписаною у більш широке коло досліджень
з історії міфології, порівняльного релігієзнавства,
структурної антропології, етнографії тощо. З точки зору
соціокультурних та медико–біологічних витоків епідемій
та пандемій слід згадати таких авторів, як Є. І. Смірнова
[11], М. В. Супотницького [12], К. Н. Токаревича і
Т. І. Грекової [13], S. Shah [15], L. K. Little [17], W. J. Mahy
[18], L. Moote [19], A. R. Omran [20], R. Preston [21],
D. Quammen [22] тощо, по–друге, праці, які надають
концептуальні ознаки сучасному глобалізованому
світу: К. Маркса [10], Ф. Броделя [7], В. Беньяміна [5],
Ж. Бодрійяра [6], М. Вебера [8], а також Дж. Агамбена
[1], З. Баумана [4], І. Ю. Алексєєвої [2], А. В. Ахутіна
[3] тощо, по–третє, праці які визначають смислові межі
концепту «цивілізаційне підґрунтя» та бінарної опозиції
«людство/довкілля»: А. Фергюсона [14], О. Шпенглера
[16], В. І. Вернадського [9] тощо.
Метою статті є розкриття з соціокультурних та
медико–біологічних витоків епідемій та пандемій точки
зору сучасного глобалізованого світу та конститутивних
аспектів феномену пандемії у горизонті сучасних
глобальних процесів. Для цього необхідно надати цей
матеріал під специфічним, а саме структуралістським,
соціокультурним кутом зору, згідно якого найбільш
повне описання феномену є можливим лише тоді, якщо
враховується його суперечливий характер та цивілізаційне
підґрунтя. Інакше кажучи, для повноти його описання та
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подальшого розуміння потрібний бінарний підхід, а саме
– ми візьмемо бінарну опозицію «людство/довкілля», яке
буде для нас смисловою віссю дослідження.
Наявність пандемії, з одного боку, підкреслює
антропний або людиновимірний характер цього світу, а
з іншого, вказує на певні особливості взаємодії людства
з оточуючим світом.
Під цивілізаційним підґрунтям розуміється низка
аспектів. Перший з них це фіксація певної сукупності
культурно–духовних
та
матеріально–технічних
досягнень людства, на тлі яких відбуваються випадки
пандемії. І тому, з одного боку, цивілізаційне тут
не є чимось протилежним варварству (точка зору
А. Фергюсона та ін.), оскільки пандемія є тим, що
супроводжує існування людства протягом всієї його
історії. З іншого боку, у межах даного дослідження
культурно–духовне
та
матеріально–технічне
не
відокремлюються і не протиставляються один одному
на відміну від позиції О. Шпенглера [16], який їх
жорстко розмежував. Водночас, культурно–духовне
та матеріально–технічне також не ототожнюються.
Головним тут є розуміння тих обставин, що і культурно–
духовне, і матеріально–технічне кожен по своєму мають
певну значимість при розгляді феномена пандемії.
Виходячи з цієї перспективи, цивілізаційне підґрунтя –
це фіксація того боку буття, що не лише є протилежним
світу природи, але й вступає з останнім завдяки своєї
природі у певні стосунки, які визначаються, судячи з
сучасних тенденцій, різноманітними стратегіями влади.
Цивілізація є однією з форм панування над природою, її
перетворення або, точніше, надання людиновимірності.
Це – дуже важливій аспект, оскільки саме пандемія
виникає як певний наслідок втручання людства у світ
природи, взаємодії царства людей та царства тварин і
рослин. І останнє цивілізаційне підґрунтя – це фіксація
певного рівня саморегуляції, самовиробництва, що
багато у чому визначає специфіку пандемії в історії.
Цивілізаційне
підґрунтя
феномена
пандемії
здійснюється у межах структуралістської методології.
Смислоутворюючою віссю в даному випадку стає
бінарна опозиція «людство/довкілля». Під людством
розуміється інтегрований антропний простір, що
поєднує людей як істот, які здатні встановлювати між
собою різноманітні зв’язки (соціальні, політичні,
економічні, духовні тощо). В. І. Вернадський визначав
людство як певне глобальне утворення і нову геологічну
силу, що здатна перетворювати навколишнє середовище
у переході від біосфери до ноосфери [9]. Неможливо
не погодитись із В. І. Вернадським, але уявляється, що
розуміння людства як саме геологічної сили пов’язано із
максимою пошуку нової наукової термінології, що має
здатність відобразити сучасний стан існування людства
у взаємозв’язку з навколишнім середовищем. Тому
зазначимо людство як активну динамічну соціокультурну
і матеріально–технічну силу, яка перетворює оточуючий
світ і панує над ним.
Що стосується довкілля, то тут також виходимо з
достатньо очевидних речей. Це те, що має природнє
походження та протистоїть штучному характеру людської
діяльності. Довкілля є біосферою, що охоплює частини
атмосфери, гідросфери, літосфери, пронизані живою
речовиною і має межі зіткнення з людством. Саме на
це звертав увагу В. І. Вернадський у своєму науковому
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нарисі «Біосфера у космосі» [9]. На його думку, по–перше,
на Землі і у всесвіті немає жодних слідів абіогенезу або
виникнення життя як перетворення неживої природи
у живу, по–друге, на Землі і у всесвіті відсутні азойні
(позбавлені життя) епохи, по–третє, сучасна жива
речовина генетично пов’язана з живою речовиною
минулого, по–четверте, склад живої речовини є достатньо
константним, по–п’яте, наявність живої речовини в
атмосфері, гідросфері, літосфері показує віталістську
єдність світу. При цьому, «характерною властивістю живої
речовини є його мінливість, її здатність пристосовуватись
до умов зовнішнього середовища. Завдяки цієї здатності
живі організми можуть протягом небагатьох поколінь
пристосовуватись до життя за таких умов, які для
минулих поколінь були б згубними [9]. І ще раз зазначимо
довкілля постійно вступає у певні стосунки з людством і
ці стосунки мають владний характер. Епідемії і пандемії
– малярії, туберкульозу, чуми, холери, натуральної віспи
тощо – неминучі супутники людства протягом всієї
його історії, певні ознаки становлення самого людства у
взаємозв’язку з навколишнім середовищем.
Людство, з одного боку, завдяки розвитку технологій,
навчилось протидіяти традиційним епідеміям та пандеміям,
а з іншого, у сучасному світі спостерігаються нові хвороби.
Американський демограф і епідеміолог А. Р. Омран
висунув ідею «епідеміологічного переходу» (epidemiologic
transition) [20], згідно якої зростання добробуту не долає,
а змінює характер хвороб, що завдають суспільству
поразки. Епідеміологічний перехід передбачає чотири
стадії: зменшення смертності від найбільш небезпечних
інфекційних захворювань (чума, холера, віспа); зменшення
смертності від туберкульозу і шлунково–кишкових
захворювань; поліпшення умов праці, побуту населення і
пропаганда здорового образу життя; зменшення смертності
серед дітей та людей похилого віку. Але, як виявилось, на
зміну інфекційним захворюванням приходять хвороби,
пов’язані із сидячим образом життя. Здавалося б, людство
вступило у постінфекційну епоху, але саме тут виникають
нові інфекційні захворювання: СНІД, лихоманка Західного
Нилу, атипова пневмонія, лихоманка Ебола, пташиний
грип тощо.
Таким чином доведено, що епідемії і пандемії
виникають внаслідок взаємодії людства та довкілля.
Таким чином в статті надана змістовна розмітка
цивілізаційного підґрунтя феномена пандемії та бінарної
опозиції «людство/довкілля». Показано, що цивілізаційне
підґрунтя являє собою сукупність культурно–духовних,
матеріально–технічних досягнень, засобів саморегуляції
і самовиробництва, які у силу своєї штучності
відрізняються від світу природи та водночас вступають
з ним у взаємодію, внаслідок чого і відбуваються явища
епідемії та пандемії у горизонті бінарної опозиції
«людство/довкілля». У свою чергу людство розуміється як
антропний простір – активна, динамічна соціокультурна
і матеріально–технічна сила, яка здатна перетворювати
оточуючий світ, а довкілля – частина атмосфери,
гідросфери, літосфери, яка пронизана живою речовиною і
вступає у певні стосунки із людством.
А на підставі фактичного і дослідницького матеріалу
можна продемонструвати, що епідемія і пандемія
виникають внаслідок взаємодії людства та довкілля, а
саме: малярія, туберкульоз, поліомієліт, чума, холера,
віспа, СНІД, лихоманка Західного Нилу, атипова
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пневмонія, лихоманка Ебола, пташиний грип. У той же
час з’ясовано, що за носіями вірусів епідемії і пандемії
можна поділити на зоонозні (малярія, чума, пташиний
грип тощо), тобто такі, де середовище проживання вірусу
є певні тварини та антропонозні (поліомієліт, холера), у
яких середовищем проживання є людина. Таким чином,
артикулюється бінарна опозиція «антропоноз/зооноз»,
яка виступає частиною і підпорядкована бінарній
опозиції «людство/довкілля».
У якості подальших перспектив здається важливим
зберегти структуралістський напрямок дослідження і
розкрити пандемію у горизонті комунікативної сутності
буття людини і людства, а саме у межах таких опозицій як
«людина / природа», «ми / вони» тощо. А також розглянути
причини виникнення пандемій з аналітичної точки зору.
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A pandemic in the context of modern global processes: a civilization
ground – the binary opposition «humanity/environment»
In the article the material is revealed with the help of structuralism, the
socio–cultural achievements of mankind. The conditions for the emergence
and development of a pandemic are shown, and a meaningful marking of the
civilizational basis of the pandemic phenomenon and the binary opposition
«humanity / environment» is provided. It was found out that the civilizational basis
is an aggregate of cultural, spiritual, material and technical achievements, means
of self–regulation and self–production. Based on factual and research material, it is
revealed that the epidemic and the pandemic are due to the interaction of mankind
and the environment.
Keywords: epidemic, pandemic, humanity, environment, binary.
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Культура як головний чинник удосконалення
особистості в умовах глобального соціального
простору: антропологічні, онтологічні та
аксіологічні засади
Проаналізовано сутність культури та кризові духовні явища, що
проявляються в культурі в умовах глобалізації, зокрема, що духовна
криза – це криза суспільних ідеалів і цінностей, які складають духовне
ядро культури. Визначено, що культура як вираження антропологічних,
онтологічних і аксіологічних засад є системою форм, які забезпечують
становлення людського в людині, що забезпечуються антропологічними,
онтологічними, аксіологічними чинниками. Предмет дослідження – культура
як головний чинник удосконалення особистості. Методи – соціаксіологічний,
антропологічний, системний, що дозволили розкрити культуру як зріз
соціального простору удосконалення особистості. З’ясовано сутність
культури як умови реалізації багатовимірності людини в умовах поглиблення
глобальних викликів сучасності, що представляють собою основу для
виявлення міжцивілізаційного спілкування і діалогу. Результат дослідження
– розкрито умови переосмислення культурно–історичних, філософських і
морально–аксіологічних принципів облаштування та представлено аналіз
антропологічних засад культури як основи багатовимірності людини в
умовах культурної глобалізації. Зроблено висновок, що антропологічні
засади культури як основи зрізу соціального простору в умовах глобального
соціального простору забезпечують становлення умов самореалізації людини
в умовах культурної глобалізації. Антропологічні засади культури як основи
соціального зрізу самореалізації особистості в умовах глобального соціального
простору є найбільш фундаментальним способом людського буття, базисом
реальності для людини. Онтологічні та аксіологічні засади є природно–
історичним процесом, направленим на відображення родової сутності
людини, вибору її можливостей, так як людина представляє сукупність
загальнолюдських цінностей, які відмінити будь–яким законом неможливо.
Ключові слова: людина, самореалізація особистості, антропологічні
засади, онтологічні засади, аксіологічні засади, культура, багатовимірність
людини, глобальний простір, цінності.

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що
культура як вираження антропологічних, онтологічних і
аксіологічних засад в контексті глобального соціального
простору є особливим зрізом соціального простору,
що включає проблематику удосконалення особистості,
мовленнєвих матриць, орієнтуючись на комунікацію
як основу міжкультурної взаємодії. На думку вчених–
антропологів, культургенезис цивілізації залежить від
соціосередовища, його природних умов та від діяльності
суб’єкта. Культура як основа міжкультурної комунікації
включає комплекс понять–термінів, як: характер,
менталітет, когнітивні моделі, звичаї, соціальні колізії
маргінальності,
соціально–екзистенційні
основи
реалізації особистості, інноваційні феномени прогресу
цивілізації. Культуру слід інтерпретувати як соціально–
онтологічно–еволюційний процес цивілізації, що
включає рефлексивні моделі, пов’язані з творчістю,
діяльністю, інтеграцію будь–яких творчих альянсів та
реалізацію людиною своїх можливостей і здібностей,
що проявляються в умовах реконфігурації соціального
простору, удосконалюються і вносять інноваційні зміни,
адаптуючись і виробляючи вміння і навички, необхідні
для існування людини у новому соціальному середовищі,
її соціалізації [1, с. 208–217].
Виділення невирішених раніше часток загальної
проблеми, котрим присвячується стаття. Проблемна
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ситуація. На нашу думку слід, проаналізувати культуру
як максиму, що результується через соціоповедінські
паттерни, посередництво менталактів і психостанів
особистості, які мають психологічну, онтологічну,
соціально–нейропсихофізіологічну природу в ракурсах
взаємодії
індивіда
з
онтологією–середовищем–
соціумом–людьми.
Культура
має
онтологічно–
безпосереднє відношення до людських потреб–запитів–
цілей, так як людина дискуросмислює для себе, що є світ,
яке її місце в цьому світі, як вона може досягти своїх
цілей. Людина задовольняє свої потреби у цінній праці,
відпочинкові, самозбереженні і самоудосконаленні,
щоб сприяти своїй самоеволюції у кризовому бутті і
досягненні цілісності особистості, якщо навіть цьому не
дозволяють умови. Культура є «способом самого буття»
людини у світі, проте не є «надбудовою» цього світу,
тому що вона є самим буттям, проявляючись в контексті
глобального соціокультурного простору. Глобальний
соціокультурний простір – це розгортання світу
людського буття, «олюдненої природи», «світу цілісної
культури» у єдності антропологічних, онтологічних і
аксіологічних засад. Культура є «життєвим світом» чи
«життєвим нервом» людини, яка відіграє велику роль
при становленні психіки, свідомості і мислення людини,
сприяючи формуванню ідентичності і самоідентичності
людини. Людина є продуктом соціокультурного
глобалізованого простору, своєї культури, і поки культура
не сформована, то немає ні особистості, ні свідомості,
ні цінностей, необхідних для того, щоб функціонувала
людина [2, с. 13–24].
Мета статті полягає в концептуалізації антропологічних, онтологічних, аксіологічних засад культури як
чинника самореалізації людини в умовах глобального
соціального простору.
Дана мета реалізується в наступних задачах:
проаналізувати сутність культури та кризові духовні
явища, що проявляються в культурі в умовах глобального
соціального простору, зокрема, що духовна криза – це
криза суспільних ідеалів і цінностей, які складають
духовне ядро культури; визначити, що культура як
вираження антропологічних, онтологічних і аксіологічних
засад в контексті соціокультурного глобалізованого
простору є системою форм, які забезпечують становлення
(формування) людського в людині, що забезпечуються
антропологічними,
онтологічними,
аксіологічними
чинниками; з’ясувати сутність культури як умови
реалізації багатовимірності людини в умовах поглиблення
глобальних викликів сучасності, що представляють
собою основу для виявлення міжцивілізаційного
спілкування і діалогу; розкрити умови переосмислення
культурно–історичних, філософських і морально–
аксіологічних принципів облаштування соціуму; дати
аналіз антропологічних засад культури як чинника
самореалізації особистості в умовах глобального
соціального простору [3, с. 487–492].
Обговорення проблеми. Культура – це сукупність
соціально набутих і трансформованих із покоління в
покоління значущих символів, ідей, цінностей, звичаїв,
вірувань, традицій, норм і правил поведінки через
свою життєдіяльність. Поняття «культура» вживається
для характеристики певних історичних епох (антична
культура), конкретних суспільств, народності, нації
(культура майя), специфічних сфер діяльності чи
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життя (художня культура, культура побуту), сфера
духовного життя людей. Як загальноцивілізаційна
система, культура автентична, дійсна, невідчуджена від
історії, об’єднує сьогоденням своє минуле і майбутнє,
відтворює в самосвідомості і максимально розкриває
природу національного характеру. Культура як
загальноцивілізаційна цінність виявляє наявність базових
цінностей і символів, які забезпечують внутрішню
інтеграцію. Культура включає в свою систему соціальні
норми і установи, духовні цінності, сукупність відносин
людей до природи, між собою і до самого себе. Культура
характеризують особливості свідомості і поведінки,
діяльності людей, праці, мови, фіксується як спосіб
життєдіяльності окремого індивіда, соціальної групи чи
всього суспільства в цілому. Культура – це складне ціле,
яке включає продукти діяльності, вірування, мистецтво,
звички людини, а також діяльність, зумовлена цими
звичками. Головне в культурі – активна роль людини,
людина в діяльності, продукт людської діяльності.
Культура – це конфігурація засвоєної поведінки людини
та її результатів, тісно пов’язаних з духом, духовністю.
Тому будь–який матеріальний прогрес не відбудеться
без прогресу культурного, духовного. Культура – це
свого роду генотип розвитку людського організму [4, с.
225–232].
Культура є найбільш фундаментальний спосіб
людського буття, базис реальності для людини. Культура
є діяльність людей по відтворенню і оновленню
соціального і політичного буття, продукт і результат
діяльності, які в неї включаються. Культура є вираження
суспільної і родової суті людини, це сукупний досвід
людства, єдності буття і небуття, вона організує людське
життя, слугує для упорядження досвіду і регуляції
відносин між людьми. Культура – це культ, обробка,
поважання, виховання. Це певний рівень розвитку
суспільства, творчих здібностей людини, відтворений
в матеріальних і духовних цінностях людини. Культура
– це свідома робота духу по здійсненню того, що
оточує людину. Культура асоціюється з рисами
особистого удосконалення людини, це специфічний
спосіб організації і розвитку людської особистості.
Укоріненність в культурі і свобода здійснюються як
творчість, з іншого боку, культура поєднує буття й
свободу, що переростає у творчість, виступає щодо них
як опосереднування. Будучи узагальненим людським
досвідом, культура дає свободі й творчості вихідні смисли
й через це безпосередньо є репрезентантом буття. Разом
з тим культура дає засоби й пропонує форми здійснення
людиною її вільних творчих зусиль. Творчість – це одна з
найсуттєвіших ознак культури. Саме культура є водночас
творчістю й призначенністю до творення. Нарешті, та
чи інша система може бути визнана цивілізованою,
якщо вона забезпечує культурний прогрес людства,
можливості самореалізації особистості, розвиток і
реалізацію індивідуальної духовної свободи. Повернення
до магістральних шляхів розвитку людської цивілізації
є поворотом до культурного самозабезпечення народу
в контексті світових надбань, пріоритету особистості її
духовних свобод, творчої самореалізації у суспільному
та індивідуальному житті, людяно–творчого злету,
культури. Універсальним критерієм суспільного прогресу
постає загальне становище людини в соціально–
політичній системі, рівень її загальнокультурного
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розвитку, матеріальної, соціальної, політичної і духовної
свободи. Більш прогресивною буде така система, яка
відкриває широкі можливості для задоволення людських
життєвих потреб, піднесення добробуту, забезпечення
рівня і структури споживання матеріальних, соціальних
та культурних благ, що найповніше відповідають
природі, сутності й призначенню людини, створюють
сприятливі умови для самореалізації духовної свободи.
Сучасність самореалізації людини характеризується
тим, що в основі прогресу лежить загальнолюдський
інтерес. Головне – створити таку систему дій, на
основі яких можна було б надати колективним формам
людського життя належної цілераціональності, свідомої
передбачуванності, досягнення на цьому шляху
максимально–матеріального і духовного добробуту,
культурного зростання [5, с. 222–226].
Криза (від грец. Krisis– поворотний пункт,
рішення): 1) тяжкий перехідний стан, який викликаний
хворобою, травмою, стресом; 2) емоційно значуща
подія чи радикальна зміна статусу в особистому житті.
Розрізняють кризу по протяжності та інтенсивності
кризового стану. Криза культури – це закономірний
етап у розвитку кожної культури. Вона не може досягти
ідентичності, якщо не будуть подолані внутрішні колізії.
Переломні процеси в середині культури не завжди
свідчать про корозію, розпад чи загибель культури. В
цьому плані про кризу культури говорять як про тяжкий
перехідний стан. Сутність кризи складає переоцінка
складового духовно–змістовного ядра культури. В
результаті цих процесів криза може паралізувати
культурну динаміку, що породжує безліч негативних
феноменів. Це може привести до краху культури в її
минулому вигляді. Але криза ще часто й сполучена з
самопізнанням автентичної суті культури, виявленням її
потенціалу, можливостей внутрішнього розвитку.
Культура знаходиться в стадії процвітання, коли
вона має внутрішнє стале уявлення про себе. Криза
культури свідчить про розпад постійного ядра культури,
про втрату самототожності, тобто культура перестає
немов би розуміти, що вона собою уявляє. Виникнення
туги по сталому архетипу породжується тривогою
і збентеженою свідомістю, що сприяє поступовому
формуванню нового образу культури. Відчуття кризи
породжується в результаті розусюдження з самою
собою, першоодвічним космосом культури. Її динаміка
допускає багатоманітність альтернатив і при цьому не
кожна із них має шанс на втілення. Культура не здатна
розвиватися по одинці і універсальній схемі. Сучасна
криза є сучасною новою культурою парадигми. Розпад
старих форм життя і поява нових ціннісних мотивів
приводить в результаті до збуджуваного стану пошуку,
інтенсивного бродіння нових цінностей, які володіють
новим потенціалом оновлення. Народження нових
ціннісних орієнтацій є провісником нової культури.
«Революція свідомості» означає народження нового
культурного коду нації. На долях культури відчувається
зіткнення духовних і моральних ідеалів, а якщо культуру
покидає творчий дух і вона не здатна задовольнити
духовні потреби суспільства [6, с. 192–200].
Духовний вакуум – термін який вживається для
визначення кризи соціальної і національно–культурної
ідентичності,
який
супроводжується
почуттям
страху, тривоги, відчуттям історичної приреченості,
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«бездомності» і загубленості людини в світі. В
особистому плані криза свідомості переживається як
духовний вакуум. Духовна криза – це криза суспільних
ідеалів і цінностей, які складають духовне ядро
культури і надають культурній системі якісно–
організаційної цілісності, аутентичності. Кризи
супроводжуються посиленням ентропійних процесів,
соціальним, моральним, інтелектуальним хаосом,
втратою моральних пріоритетів, гострою поляризацією
суспільства, руйнуванням соціальних інститутів.
Духовна криза суспільства і реальна небезпека втрати
культурної ідентичності гостро активізували процеси
самосвідомості, в сфері якої проходить інтенсивність
послуг цінностей культурної інтеграції і консолідації.
Світоглядною передумовою подолання духовної кризи
є відтворення тих цінностей, котрі складають ядро
вітчизняної культури і зумовлюють її унікальність,
відродження ідеалу, актуалізацію суспільної свідомості
її інших референтів.
В умовах антидуховності все обертається своєю
протилежністю і змінюється: історія, що могла бути
історією існування людей перетворюється на самостійну
надлюдську субстанцію; засоби стають цілями, а цілі
постають у ролі простих засобів, людина витрачає
людське єство, а мірою її багатства, замість істинних
цінностей стає обсяг приватної власності і володіння
матеріальними цінностями. Проте існують і більш
потаємні руйнівні процеси. Один з них – поглинання
людини масовою культурою з опорою на розваги,
утилітарні цінності, або тоталітарною пропагандою.
Життя і структура суспільства зумовлюються
культурою і розумінням в ній смисла людського
існування. Всі чотири сфери суспільства – економічна,
політична, соціальна, духовна – завжди знаходяться
в активній взаємодії між собою. Суспільство не може
досягти ні істинної демократії, ні повноцінного життя,
коли не будуть створені необхідні для існування цих
інститутів моральні якості та інститути і закони не будуть
відповідати моральним і культурно–правовим нормам
демократичного суспільства. Для цього люди повинні
перестати сприймати себе не «гвинтиками» тоталітарної
машини, а вільними суб’єктами, здатними до культурної
творчості. Культурні артефакти тільки тоді стають
реальною культурою, коли вони освоюються діяльністю
людини, входять в її життя, соціокультурну творчість,
вчинки, відносини і діяльність. Культура як вираження
антропологічних, онтологічних і аксіологічних засад в
контексті соціокультурного глобалізованого простору
є системою форм, які забезпечують становлення
(формування) людського в людині, що забезпечуються
антропологічними, онтологічними, аксіологічними
чинниками, системою формоутворень духу. Такими
формоутвореннями духу є мова, право, мораль, наука,
філософія, різні форми мистецтва – все, що робить
людину людиною. Слід погодитися з Н. Хамітовим,
який вважає, що «Комунікативна метаантропологія є
філософською наукою про умови комунікації етносу й
особистості в усій її екзистенціальній повноті, виходячи
тим самим на низку актуальних проблем сучасності –
зокрема прав людини та місця національної культури в
світі, що глобалізується [11, с. 8].
З точки зору аксіологічних засад культура виступає
як процес активної творчої діяльності людини, за
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допомогою якої людина не тільки пізнає, а й перебудовує
соціокультурний простір, підганяє його під свої мірки,
сприяє регулюванню соціовідносин, щоб вони не
тільки сприяли більш глибокій адаптації людини, а й
формували «другу культуру», яка вибудовується над
людиною. З антропологічної точки зору, культура – це
мікроконцепт, тобто сукупність норм, цінностей, ідеалів,
до яких прагне особистість, які існують в межах не тільки
першого (природного), але й другого (соціального) світу,
які продукують такі компоненти культури, які необхідні
для вираження людини в усій її експресії, креативності,
самореалізації, вираження свого Его в онтосі–соціумі–
екзистенції. Культура як вираження антропологічних,
онтологічних і аксіологічних засад в контексті розгортання
соціокультурного глобалізованого простору виступає
модусом концептуально–екзистенційного вираження
особистості, орієнтованої на континуум, тобто на
соціум, який розірваний суперечностями, конфліктами,
міграційними тенденціями, амбівалентністю психіки,
репресивністю, самотністю [7, с. 46–50]. Переналаштування особистості в соціокультурному кризовому
просторі направлене на сублімацію людини в культурі,
творчості, науці, вираження себе в творчих альянсах,
становленні людського Его, соціокультурній активності.
Людина переосмислює своє існування в глобалізованому
соціокультурному просторі в контексті онтології,
екзистенції, природи, соціуму, буттєвості, виробляючи
стиль життя, дискурсосмислюючи себе, в результаті
чого сама людина стає фактором культури і виявляє
свою багатомірність виявлення свої самоті та своїх
сутнісних сил у вимірах буття – фізичного, біологічного,
соціального, психологічного, культурного, космічного.
Культура як умова реалізації і людини в умовах
поглиблення глобальних викликів сучасності представляє
собою основу для виявлення міжцивілізаційного
спілкування і діалогу. Культура формує принципи
облаштування оточуючого світу і місця в ньому людини
в умовах глобальних процесів. Культура у глобальному
вимірі є самим буттям і направлена на формування світу
людського буття. В умовах поглиблення глобальних
процесів сучасності формуються і концепції культури з
орієнтацією на її модернізацію. У психологічному плані
культура – це надіндивідуальний і плинний конструкт, в
аксіологічному – система цінностей, вірувань і традицій,
що представляють собою аксіологічне підґрунтя
культури [8, с. 266–278].
Антропологічна складова культури є системою
форм, що забезпечують формування цінностей
людського духу і є основою її подальшої самореалізації
в умовах глобального соціального простору. Такими
формоутвореннями багатовимірності людини є мова,
релігія, право, мораль, наука, філософія. Людина живе
в умовах глобальних процесів, які є породженням
універсальних структур техніки, інформації, комунікації,
що сприяють утворенню інформаційно–комунікативного
простору, породження навіть віртуального буття та
віртуальної культури, що потребують адаптації людини
до цього простору. Концепція культури вбирає в себе
історичний рівень розвитку суспільства і людини і
виражається у формах, пов’язаних з формуванням
нових матеріальних і культурних цінностей, що є
творчими силами і протистоять викликам, пов’язаних
з глобалізацією, яка руйнує культуру. Культура є
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специфічною характеристикою людини і суспільства
і відображає суб’єктивні людські сили і здібності,
реалізується в діяльності, інформації, знаннях, вміннях
та навичках, рівні інтелектуального розвитку, світогляду.
Вона проявляється у способах взаємного спілкування
людей, міжкультурному діалозі, що об’єднує людство
на основі самоідентифікації суб’єкта у просторі
інтеркультурного середовища і сприяє взаєморозумінню
[9, c. 208–217].
Антропологічні засади культури як чинник
самореалізації людини в умовах глобального соціального
простору зводяться до того, щоб відноситися до культури
як цінності, яка представляє собою суть духовного
розвитку людини у просторі для саморозвитку і
самореалізації людини. З антропологічної точки
зору культура направлена на формування цінностей
людського буття, відтворення і самовідтворення
сутнісних людини, необхідних для сприйняття світу,
розвитку активної творчої діяльності, за допомогою
якої формується особливий світ субкультури.
Культура, пронизуючи всі ланки суспільства в умовах
глобального соціального простору, виступає одночасно
як середовище, засіб і результат життєдіяльності
соціальних суб’єктів, окремих особистостей, певних
соціальних груп і спільнот, окремих суспільств чи навіть
людства загалом. Актуальним у дослідженні культури є
гегелівський аналіз духу у всесвітній історії, оскільки
він змушує звернути увагу на духовно–культурні
процеси, що відбуваються у сучасному світі. Культура
характеризується як системний комплекс, притаманний
будь–якому сталому співтовариству людей, комплекс
специфічних і нормованих способів і форм соціальної
інтеграції, організації, регуляції, пізнання, комунікації,
оцінювання і самоідентифікації, образних рефлексій
та інтерпретацій, механізмів соціалізації особистості.
Культура виражає якісну характеристику суспільства,
безупинно розвиваючи у єдності всі елементи, засвоюючи
і передаючи наступним поколінням, що складає її
генетичний аспект. Культура виступає як процес активної
творчої діяльності людини, за допомогою якої людина
пізнає навколишній світ, себе, суспільні відносини, що
складають епістемологічний аспект культури. Культура
у своєму сучасному перенасиченні інформацією виконує
роль комунікатора, який зв’язує ланки між творцями і
споживачами різних матеріальних і духовних цінностей,
між різними регіонами, народами і расами, що складає її
комунікативний аспект.
Культура створює необхідні для орієнтації
людини зразки, норми поведінки й оцінки, забезпечує
регулювання соціальних стосунків людей, що виражає
її регулятивний, нормативний аспект. Культура в
умовах глобалізації являє собою нелінійне, складне і
суперечливе духовно–практичне соціальне утворення,
що розвивається у контексті трансісторичних культурних значень і конкретно–історичних смислів.
Культура диференціюється в культурах індустріального,
постіндустріального,
інформаційного
суспільств,
висвітлюючи колізії людини і природи, людини і
суспільства, людини і людини. Атрибутами культури є
її об’єктивність, оптимальність, сакральність. Культура
як частина загальної глобальної політики має самостійні
цілі, завдання, функції, детерміновані метою і завданнями
загальної культурної політики держави. Оскільки
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культура направлена на вирішення культурно–політичних
задач, то останні обумовлюють її зміст, спрямованість,
способів і методів їх вирішення. На сучасній стадії
розвитку сучасного українського суспільства культура
може посідати декілька стратегічних позицій. По–перше,
вона є одним з інструментів євроінтеграції. Розвиваючи
сектор культурних індустрій, модернізуючи культурну
політику і вдосконалюючи механізми її впровадження,
можливо окреслити вимір успішної зовнішньої політики,
якою є на сьогодні євроінтеграція, та наблизити нашу
країну до омріяних європейських стандартів. По–
друге, досвід європейських країн показує важливість
участі культурного сектору в розбудові громадянського
суспільства та економічному зростанні держави, тобто
у внутрішньо–політичному житті країни в умовах
культурної глобалізації [10, с. 253–268].
Культурна глобалізація вивчає глибинні зміни
культури у зв’язку з новітніми науково–технічними
соціальними нововведеннями, перспективами міжкультурного діалогу. Культурна глобалізація і гібридизація
доповнюються процесами транскультурної конвергенції
та формування транслокальних культур – культур
діаспори на противагу традиційним культурам, що
відзначаються
локалізованістю.
Світ
поступово
перетворюється на складну мозаїку транслокальних
культур, що глибоко проникають одна в одну й
утворюють нові культурні ареали, що мають мережеву
структуру. Інтенсифікація комунікацій і міжкультурних
взаємовпливів, розвиток інформаційних технологій
сприяють подальшій диверсифікації розмаїтого світу
культур, протистоять поглинанню їх універсальною
«глобальною культурою». У ХХІ столітті культура
розвиваються по вісі – зрушення від культурного
імперіалізму до культурного плюралізму; від закритого
до відкритого суспільства. У сфері культури прерогативи
наднаціональних організацій обмежилися до поширення
нових інформаційних технологій, формування масового
суспільства і масової людини, космополітичної культури.
Зростання етнічної, культурної і релігійної гомогенності
в умовах глобальної трансформації людства стає
культурною компенсацією і опіумом для відсталих
народів.
Аналіз свідчить, що людство переживає гігантську
соціокультурну та антропологічну кризову ситуацію,
яка втілює в собі не стільки негацію епохи модерну,
скільки повне її утвердження. Щоб вийти із цього кола,
слід переосмислити культурно–історичні, філософські
і морально–аксіологічні принципи облаштування
соціуму, які людство винесло із попереднього
культурно–цивілізаційного розвитку: 1) Сучасні проблеми глобалізації та пов’язані з ними кризові явища
мають безвихідний характер існуючої цивілізаційної
парадигми та загострення кризи гуманізму, вихід із
якої – об’єднання людства на основі усвідомлення
загальних інтересів і загальної відповідальності
перед майбутніми поколіннями, повернення до
духовно–моральних та культурно–антропологічних
принципів в оцінці науково–технічних інновацій.
2) Глобалізація здійснює трансформуючий вплив на
систему факторів, що формують особистість у самих
різних типах культур, розхитують традиційні системи
культурно–антропологічних факторів, відкриваючи
можливість для розвитку людини у менш жорсткому
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детермінованому
соціокультурному
середовищі.
3) Зміни взаємовідношень між людством і біосферою
неможливі без зміни відносин між людьми у різних
культурних контекстах [9, с. 208–217].
Основним вектором змін є пріоритет співпраці
(синергії) і взаємодопомоги всього населення Землі у
реалізації глобального культурного проекту «цивілізації
безпеки». Активним і діючим фактором сучасного
багатоманітного бачення світу є новий гуманізм, який
враховує як цінності традиційних релігійних спільнот,
так і індивідуалістичну аксіологію індустріальної і
постіндустріальної цивілізацій. Динамічна перебудова
соціально–політичних та економічних структур,
формування і розповсюдження морально–світоглядних
цінностей, адекватних новим вимогам, до яких
відносяться
прискорене
зростання
внутрішньої
різноманітності і високий рівень толерантності,
виведуть сучасну цивілізацію із стану культурної
кризи. Глобалізація має складний багаторівневий
характер розгортання соціально–історичного процесу у соціоекономічних, соціоантропологічних
та соціокультурних вимірах як об’єктивного і
всеохоплюючого інтеграційного процесу, у контексті
якого відбуваються: інтеграція та диференціація;
універсалізація (морально–етичних цінностей) та
уніфікація (у вигляді «вестернізації» у площині масової
культури та стандартизації життя); інформатизація через
формування «бажаної» громадської думки суспільства
та зростання взаємозалежності (політичної, економічної,
безпеки існування) всіх учасників постіндустріального
суспільства [7, с. 222].
Антропологічні засади культури у традиційному
структурному розумінні уявляються трьома блоками:
1) елементами – культури, держави, міжнародних структур
– державних і недержавних, регіональних утворень,
систем управління комунікаційних та інформаційних
мереж, маргінальних утворень; 2) топології – території,
населення, ресурсів, геополітичного положення,
цивілізаційної моделі, потенціалу – економічного,
політичного; 3) взаємозв’язків – торгів, міжнародних
відносин, війни, міграції, громадянського суспільства,
культурного обмін. Культура суспільства в еволюційному
інваріанті включає: 1) духовне ядро (генотип організму):
зростання інформаційної насиченості; розширення
масштабів і сфер духовного виробництва (творчості);
збільшення частки духовної складової у суспільному
житті; 2) соціальне ядро (генотип організму): зростання
організаційної складності; прогрес моральних задач;
накопичення колективної пам’яті; 3) природне
ядро (генотип організму): демографічне зростання;
розширення кола використаних ресурсів; зростання
енергоозброєності. Культура як історична форма
інтеграційної тенденції включає: 1) ідеологічні
форми: мова; письменність; релігія; політичні вчення;
мистецтво; 2) соціальні форми: нація; місто; феодалізм,
монархія, імперія, держава, наднаціональні утворення;
урбанізація; комунікації; соціальні і політичні інститути;
торгівля «переселення» фінансів; 3) природні форми:
сім’я; рід; плем’я; община; етнос; переселення народів
[10, c. 253–268].
Аксіологічні виміри буття формують цінності, що
сприяють самореалізації людини у соціокультурному
просторі, який формує як сама людина, так і суспільство.
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Аксіологічні виміри сучасного соціуму сьогодні
залишаються набагато могутнішими чинниками
для формування всього західного суспільства і
самосвідомості культури, що виражали ще теоретики
Відродження. Аксіологічні виміри буття сформували
права, які стали основоположними для самореалізації
людини – цивільна прав, політичні права,соціальні
права, культурні права й обов’язки (право на інформацію,
освіту, культуру, комунікацію, критику). Зріла
ідентичність, а разом з цим і самореалізація людини
може виникнути тільки на сонові осмисленого ставлення
людини до своєї історії, природи, історичних явищ і
процесів, всього того, що сьогодні на Заході називають
«освіченою демпартією участі». У той же час в умовах
розвитку інформаційно–комп’ютерних технологій та
культурної глобалізації відбуваються зміни у культурних
стереотипах у зав’язку з новітніми науково–технічними,
соціальними
нововведеннями
і
перспективами
міжкультурного і міжкомунікативного діалогу, що
розширюють культурний простір спілкування індивіда
та його самореалізації. Самореалізація особистості
в контексті аксіологічних вимірів буття відбувається
навколо сучасних новітніх процесів, серед яких саме
технологічні зрушення, які принесли нові цінності буття,
чому сприяв розвиток телекомунікаційних технологій і
засобів зв’язку.
Аксіологічні засади самореалізації людини виходять
з обумовлених засад буття соціальними і культурними
факторами. Сталість, інваріантність фундаментальних
родових якостей людини як істоти культурної (духовної),
що споконвічно володіє волею, формується у єдності
людського роду і є невід’ємною рисою культурних прав
людини, їх пріоритету стосовно принципів устрою,
законів і діяльності держави. Культурологічні засади
самореалізації людини розкривають взаємовідносини між
людиною і суспільством, суспільством і владою, людиною
і людиною; ставлять на порядок денний розробку таких
категоріальних форм мислення, як культури так і її
відношення до оточуючого світу, природи і самої себе,
культурологічних засад управління як органону пізнання
і перетворення світу. Культурологічні засади враховують
проблеми культурної диференціації різних груп людей,
враховують появу імміграційних тенденцій, що несуть
інші культури в полікультурний соціум. Саме культурна
антропологія виступає у вигляді вищої форми генералізації
уявлень про інститути культури людства, представлених в
універсальній і формі. Самореалізація людини свідчить
про створення умов для виявлення сутнісних сил людини
у всіх сферах людського буття, про те, що людина стає
об’єктом і суб’єктом того суспільного цілого, в якому
намагається формувати свій імідж, сприяє розширенню
культурних каналів комунікацій, в яких стверджує себе
яке людську сутність. Саме культурний світ особистості
сприяє встановленню діалогу між особистостями,
етнічними угрупуваннями і суспільствами, політиками,
вченими, фахівцями, країнами. Це змушує людей бути
разом, узгоджено долати перешкоди, формувати шлях
цивілізаційного зростання в контексті реалізації культури
буття і буття культури. Безумовно, що культура повинна
створити новий культурно–моральний клімат як на рівні
держави, так і на рівні особистості.
Саме культура як чинник самореалізації особистості
створює необхідні умови для самореалізації сутнісних
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сил людини, культивує необхідні зразки і норми
поведінки і сприяє регулюванню суспільних відносин,
що виявляє собою регулятивний і нормативний аспект
культури. Антропологічні виміри культури як реалізації
людини в умовах глобальних процесів репрезентують
собою оптимальний спосіб для зустрічі (а не
зіткнення) цивілізацій, які покликані об’єднувати, а не
роз’єднувати народи на основі традицій. Міжкультурний
діалог є підґрунтям культури як основи реалізації і
самореалізації людини в умовах глобальних процесів і
одним із вирішальних інструментів міжцивілізаційного
спілкування.
Антропологічні засади культури як основи самореалізації людини в умовах глобального соціального
простору відіграють велику роль при становленні
психіки людини, свідомості і мислення, сприяючи
формуванню ідентичності людини, всього того, що
складає антропологічні основи буття людини. Людина є
продуктом культури свого суспільства, вона формується
у середовищі своєї культури, і доки культура не
сформована, людина не може ідентифікувати себе з
певною культурою (субкультурою) чи групою, щоб
функціонувати як повноцінний культурного процесу.
Умови глобалізації народжують нове покоління молодих
людей «NEXT», яке відрізняється психологічними
особливостями людей, так як вплив інфокомунікативних
технологій приводить до істотних змін нейронної
структури головного мозку, в результаті чого змінюється
психіка і образ мислення молодих людей. Тому людина є
фактором змін глобальних соціальних відносин в умовах
глобального соціального простору зі своїми особистими
інтересами, власною самооцінкою, певною мірою
внутрішньої свободи [6, с. 192–200].
Культура як чинник самореалізації людини в умовах
посилення глобальних процесів повинна спиратися
на антропологічні та аксіологічні виміри загально–
цивілізаційно–духовних цінностей і збагачуватися
за рахунок взаємовпливу культур. Сьогодні культура
як антропологічна засада буття людини в культурі
повинна ввійти у кожний дім і стати вираженням
сутнісних сил людини як його багатовимірної реалізації
і самореалізації. Саме духовні цінності людини повинні
стати об’єднуючим початком цивілізаційного буття,
щоб кинути виклик всьому не–людському існуванню,
тому що культура – це форма утримання і укріплення
людських (гуманних) смислів буття. Культура як
чинник самореалізації людини – це «поле взаємності»
у міжкультурному спілкуванні, основа для розгортання
функцій
комунікації
і
спілкування,
смислове
обґрунтування цілей діяльності людини. Культура як
чинник самореалізації людини – це життєві орієнтири
для самоствердження людини в умовах кризового буття
і деякі канони смислоутворення духовних цінностей.
Саме духовні цінності як основа формування культури
особистості є основою вибору суб’єктом цілей,
результатів і умов діяльності, які відповідають на
питання: «В ім’я чого здійснюється діяльність людини?».
Духовні цінності як смислоутворюючий чинник
культури транслюються в контексті різноманітних станів
духу і реалізуються у процесі духовної діяльності людини,
тому що культура – це сама життєдіяльність людини,
яка направлена на вираження її інтересів і потенцій,
реалізацію людської природи та смислоутворення духу.
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Культура включає світ духовності як деяку надприродну
реальність, що є універсальним механізмом формування
людських цінностей, в основі яких граничні цінності
– істини, правди, краси, свободи, творчості, мудрості,
традицій. Система цінностей складає смислову основу
культури, відмову від її знецінення і відчуження.
Культура формує зверхситуаційний вихід з кризового
буття і стверджує у людині все людське, творить світ
«буття людини в культурі і завдяки культурі», саме
завдяки «законам краси», для чого слід виробляти
зусилля для її підтримки і розповсюдження.
Висновки. Антропологічні засади культури як чинника
самореалізації людини в умовах глобального соціального
простору стверджують сутнісну всезагальність, яка
повертає реальному процесу життєдіяльності людини
ті ідеали, які вироблялися на протязі багатовікової
історії людства і сьогодні є універсальним способом
виявлення, здійснення і формування духовних смислів
культури. Культура людини в умовах глобального
соціального повинна спиратися на антропологічні та
аксіологічні засади свого функціонування і виконувати
людиновимірну (гуманну) функцію, направлену на
ствердження конкретних смислів життєутвердження, в
основі чого здійснення людського в культурі і духовного
самоствердження людини в діяльності, що сприяє
формуванню цілісності людини.
Антропологічні засади культури як чинника
самореалізації людини в умовах глобального
соціального простору культивують нову стратегію
інтелектуально–духовних пріоритетів цивілізаційного
розвитку з орієнтацією на моделювання культурних
засад онтології та аксіології буття. Багатовимірність
людини в умовах глобального соціального простору
проявляється у контексті метафізичних, естетичних,
етичних, теолого–релігійних засад, що відбиваються на
матрицях духовно–інтелектуальної сутності діяльності
людини. Сучасна культура в умовах глобального
соціального простору поступово перетворюється на
мозаїку транслокальних культур, які глибоко впливають
одна на одну і створюють нові культурні ареали,
формуючи нову мережеву культуру. Інтенсифікація
комунікацій в умовах глобального соціального простору
та
глобального
інформаційно–комунікативного
простору базується на інтенсифікації інформаційних
технологій віртуально–мережевого суспільства, що
сприяє посиленню міжкультурних комунікацій та
подальшій диверсифікації світу культури та поступового
її поглинання глобальною культурою. Антропологічні
засади культури як основи самореалізації людини в
умовах глобального соціального простору виявляють
духовно–культурні пріоритети розвитку цивілізації,
створення антикризових культурних механізмів, здатних
подолати руйнівні тенденції глобалізації.
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Culture as the main factor of improvement of personality under
the conditions of global social space: anthropological, ontological
and axiological principles
The article deals with the essence of the culture and the crisis of spiritual
phenomena, manifested in the culture in a globalized world, in particular,
spiritual crisis is a crisis of social ideals and values that make up the core of the
spiritual culture. Determined that the culture as an expression of anthropological,
ontological and axiological principles is a system of forms, which provide the
establishment of a human in the person provided by anthropological, ontological,
axiological factors. The subject of research culture as a slice of social space,
improve personality. Methods – sociocological, anthropological, a system that
allowed to reveal the culture as a slice of social space, improve personality. It is
the essence of culture as the terms of realization of human multidimensionality in
the face of deepening global challenges of our time, that represent the basis for the
detection of inter–civilization communication and dialogue. The result of the study–
disclosed terms of rethinking cultural and historical, philosophical and moral–
axiological principles of arrangement and analyzes anthropological foundations
of culture as the Foundation of human multidimensionality in the conditions of
cultural globalization. Concluded that anthropological foundations of culture as
the Foundation cut social space in terms of the reconfiguration of the global social
space to ensure the establishment of conditions for self–realization of the person
in terms of cultural globalization. Anthropological foundations of culture as the
Foundation of the social section of self–realization of personality in terms of global
social space is the most fundamental way of the human being as the basis of reality
for the man. Ontology and axiological framework is a natural historical process
directed to display the tribal entity the person choosing her capabilities as a man
presents a set of common values, which abolish any law.
Keywords: man, the self–realization of personality, anthropological principles,
ontological principles, axiological principles, the culture, the multidimensional
character of the person, the global space.
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Історичний аспект в українському кінематографі
Висвітлено один із найголовніших аспектів українського кіно, а саме
історичний. Наша держава є досить молодою, проте пережила та пройшла
важкий шлях до своїй незалежності. Проте розвиток кіномистецтва та
його аспектів почався за довго до незалежності. Маючи давню історію
історичний аспект в кіноіндустрії зайняв провідне місце. Велика кількість
фільмів показують різні епохи історії України, починаючи від найдавніших
часів і до нашого часу. Залежність від інших держав, боротьба між самими
українцями все це висвітлюється в сучасних фільмах, тому попит саме на
історичний аспект з кожним роком зростає.
В даній статті досить ярко з прикладами фільмів різних десятиліть
робиться аналіз історичного аспекту в українському кінематографі. І за весь
час українці зняли не один десяток гарних фільмів, щоб висвітлити нашу з
вами історію. Щоб ми зрозуміли якою ціною вона нам дісталась. Основною
метою даної статі є показ та визначення чому історичні фільми відіграють
важливу роль та займають провідне місце в українському кінематографі.
Ключові слова: сюжет, історія, кінематограф, кінострічки, пам’ять.
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Історичний сюжет займає завжди велике значення
в кіноіндустрії різних країн. Україна не є винятковою
державою, тому що маючи велику історію, українцям є
що показати усьому світу. Адже до історії своєї країни
завжди є інтерес, саме кіно є тим чинником активізації
патріотичних смислів, ідей та пробудження нації.
Кіномистецтво вбирає в себе всі досягнення
людства, по–своєму трансформуючи і змінюючи їх.
Без використання традиційних, що живуть століттями
культурних символів неможливо включитися в лінію
наступності культур, неможливо відчути історію як
єдиний процес, що має певне минуле і тільки тому –
певна сьогодення і, головне, майбутнє. Ставлячись
до кіномистецтва як до способу свого цілісного
самовираження, людина завжди бачить у ньому
засіб для забезпечення безсмертя всіх інших своїх
досягнень. Історично значимі особистості та їхні справи
оспівуються у фольклорі, будь–яке соціально значуща
подія знаходить своє відображення в живописі або
архітектурі, музиці або поезії, але в нашому суспільстві
знаходить відображення в першу чергу в кіно.
Без мистецтва народ позбавлений історичної
пам’яті, а без історичної пам’яті він вже втрачає свою
національну цілісність.
Історія України це тяжкий шлях до своєї незалежності, в 20 столітті усе було під контролем радянського
керівництва.
Першими кінострічками в Україні були «Наталка
Полтавка», «Наймичка» і «Чарівник» створені на основі
однойменних театральних вистав. Саме в першій стрічні
знімалась Марія Заньковецька – видатна українська
актриса. Далі були спроби, зняти історичний фільм
«Богдан Хмельницкий» на основі п’єси М. Старицького.
У 1922 році в Києві була відкрита київська
кіностудія, вона була найбільш розвиненою з усіх що
були в Радянському союзі. Пізніше вона дістала назву
кіностудія Довженко. Якщо говорити про український
кінематограф, то першою знаковою його постаттю
був, звісно, Олександр Довженко. Саме його «Земля»,
«Звенигора» і «Арсенал» стали в Україні культовими,
хоча навіть він не зміг уникнути суперечок із радянською
владою через те, що не вказав у сценарії «Україна в
огні» на визначну роль Сталіна в перемозі. Це вже
потім з’явиться безліч імен, і кожне з них називатиме
талановиту і впевнену у своїх починаннях людину,
дорогу українському суспільству.
Українське кіно часів Другої світової війни, частково
евакуйоване на схід, було переважно підпорядковане
ідеологічним завданням воєнної доби. Разом з тим, в цей
час були зняті і справжні кіно шедеври. До них можна
віднести фільм «Радуга» Марка Донського за сценарієм
Ванди Василевської, який з надзвичайною художньою
силою передає трагедію окупованого фашистами
українського села. Фільм отримав ряд міжнародних
нагород, але, незважаючи на поширені чутки, так і не
отримав «Оскар».
Хоча українські фільми 1945–53 рр. були обмежені
жорсткими канонами «соціалістичного реалізму», їх
велику цінність складають високий рівень акторської
гри і високопрофесійні роботи кінооператорів.
За часів політичної «відлиги» другої половини 1950–х
– поч. 60–х рр. стрімко зростає українська кінопродукція.
З’являються фільми, які досі користуються великим
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глядацьким успіхом: «Весна на Зарічній вулиці»,
«Спрага», «Іванна», «Сон», «За двома зайцями».
Український кінематограф 1960–70–х років представлений іменами світового значення: режисери Сергій
Параджанов, Юрій Іллєнко, Леонід Осика, Микола
Мащенко усі вони прославили українське кіно на
світовій арені.
У цей час з’являються стрічки, які поклали початок
унікальному феномену «українського поетичного
кіно»: «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова
(1964), який отримав другу премію на 7 Міжнародному
кінофестивалі в Аргентині, «Криниця для спраглих»
Юрія Іллєнка (1965), «Камінний хрест» Леоніда Осики
(1968), «Вірність» Петра Тодоровського (1965).
У роки «застою» в СРСР розгортається новий виток
боротьби проти національної української культури.
Знищуються українські установи, відбувається тотальна
русифікація, проводиться методична та цілеспрямована
травля українознавців, починаються хвилі арештів та
серії політичних процесів.
Незважаючи на бюрократизм українського кіно
процесу часів брежнєвської реакції в 1970–80 рр.
з’являється ряд фільмів, створених сильними творчими
особистостями [1].
Отже далі ми розберемо кілька історичних фільмів,
знятих українцями для українців, на нашій Батьківщині.
Фільм «Коліївщина» 1933 року. Про боротьбу
української бідноти проти польської шляхти і місцевих
феодалів в XVIII ст.
У картині відображена спроба відобразити одну із
сторінок визвольного руху на Україні – повстання Коліев
(кріпаків, ремісників і рибалок) проти сваволі феодалів
і польської шляхти, яке завершилося жорстокою
розправою російськими каральними експедиціями в
1768 році. Цей фільм показує одну с перших спроб
українців стати незалежними та вільшини людьми [2].
«Нескорений» 1950 року. Дана картина показує
історію Західної України після другої світової війни.
Про боротьбу українців на два фронти, а саме проти
німецьких та більшовицьких військ. Цей фільм є досить
відомим для тих хто захоплюється даною історією. Адже
зараз популярність до історії УПА зростає [3].
«Україна в огні» 1967 року. Фільм був створений за
мотивами кіноповісті Довженка «Україна в огні», яка була
заборонена Сталіним в 1944 році. У ті часи кожен боявся
сказати зайвого. Але були люди які не боялися говорити
правду, і такою людиною був і Довженко. Його твір
розповідала про дезертирство, перехід на фашистську
сторону, про те що червоні війська програвали битви
і так далі. Сталіну природно це не сподобалося і він
заборонив її. Але час розставив все на свої місця і в 1967
році Юлія Солнцева зняла фільм Незабутнє за мотивами
кіноповісті Довженка [4].
«Голод 1933» 1991 року. Фільм режисера Олеся
Янчука, знятий в кращих традиціях українського
поетичного кіно, фільм зачіпає страшну тему голодомору
на Україні.
Але спочатку трохи історії. У 1932–1933 році урядом
СРСР і керівництвом ВКП(б) на Україні була спланована
і проведена злочинна акція по конфіскації зерна та інших
продуктів харчування, що призвело до смерті 5 000 000
селян. При цьому держава мала в надлишки зерна, які
в той час йшли на експорт за кордон. Факт масового
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вбивства населення, голодом довгі роки не тільки
замовчувався, але і всякі згадки про це були заборонені.
І лише через багато років голодомор, був визнаний в
усьому світі, як геноцид українського народу [5].
Говорячи про фільм «Богдан–Зиновій Хмельницький» відомого українського режисера Миколи Мащенка,
мимоволі згадуєш про польську кінострічку «Вогнем і
мечем». Знову період козарлюга, війна України і Польщі,
Богдан Хмельницький проти Яреми Вишневецького.
Проблема лише в тому, що «Вогнем і мечем» –
недосяжний пік якості для фільму «Богдан–Зиновій
Хмельницький», незважаючи на те, що останній мав
досить великі шанси і перспективи стати українським
епічним блокбастером, які все–таки частково були
реалізовані [6].
Фільм «Тарас Бульба» 2009 року, є тим фільмом, який
ознаменував появу нового українського кіно. Адже зараз
аудиторію цікавлять лише американські фантастичні
фільми. А попит на історичні картини не великий. Проте
дана кінострічка покорила серця багатьох українців. Тому
що знімалась на Україні українцями для українців [7].
В останні кілька років на екрани вийшли стрічки
пов’язані з подіями на Донбасі. Це такі як: «На лінії
вогню», «Дебальцеве», «Аеропорт» та інші. Усі вони
показують хронічки подій, в них присутні уривки зняті
простими українцями. Тобто це фільми які знімаються
не за рахунок країни, а за рахунки людей, на голому
ентузіазмі молодих режисерів.
Кіно – це не просто картинка, не просто споглядання
різних сюжетів і інтригуючих пригод, з героями яких
глядач ототожнює себе, спостерігаючи їх з боку, кіно
– наймасовіше з мистецтв, але ж чим більш масовим
є мистецтво, тим більше на нього попит, тим вище
повинні бути його критерії. Будь–які жанри, будь то
комедія, драма, бойовик, якщо вони адресовані народу,
повинні нести велике соціальне навантаження. А зараз
і особливо історичні фільми. Тому на сучасному етапі
хотілось, щоб кіно розглядалося не стільки потужним
засобом індустріального розвитку, скільки, в більшій
мірі, залишалося мистецтвом, яке створено, щоб робити
нас кращими, розумнішими і добрішими [8, с. 55].
Отже, можна зробити висновок, щоб зрозуміти,
чому в Україні знімають так багато історичних фільмів,
потрібно вивчити історію країни. Адже її шлях досить
тернистий, українці сотні років знаходились в залежності
від інших народів та країн. Тому це пояснює такий попит
саме на історичні фільми.
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Historical aspect in Ukrainian cinematography
This article highlights one of the main aspects of Ukrainian cinema, namely
historical. Our state is young enough, but it survived and passed a difficult way to
independence. However, the development of cinematography and its aspects began
long before independence. Having a long history, the historical aspect in the film
industry took the leading place. A large number of films show different epochs of the
history of Ukraine, beginning from ancient times to the present day. Dependence on
other states, the struggle between the Ukrainians themselves, all these highlights in
modern movies, therefore, the demand for the historical aspect is growing every year.
This article brightly enough with examples of films from different decades,
make analysis of the historical aspect in Ukrainian cinematography. And for all the
time Ukrainians have shot more than one dozen good films, to illuminate our history
with you. So that we understood what price we paid for it. The main purpose of this
article is to show and the definition of why historical films play an important role
and occupy a leading place in Ukrainian cinematography.
Keywords: plot, history, cinematography, films, memory.
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Популяризація науки:
роль науково–технічних музеїв
Науково–технічні музеї в усьому світі все більше набувають популярності
й ваги серед музейних закладів. В Україні існує низка науково–технічних музеїв,
як державних, так і відомчих, відкритих при різноманітних підприємствах
і організаціях. Ці музеї виконують істотну соціально–культурну функцію –
популяризацію науки та техніки. Важливу координуючу та методичну роль у
цій справі відіграє Асоціація працівників музеїв технічного профілю.
Ключові слова: музеї, популяризація науки, науково–технічні музеї,
науково–популяризаторська діяльність.

Серед засобів популяризації науки вагоме місце
посідають науково–технічні музеї. Вони також
виконують важливу соціально–культурну функцію,
адже психологічно людина як особистість завжди
відчуває себе у певній системі просторових, часових і
соціальних координат. Тільки це надає їй можливість
для самої себе визначити: хто я? Однак пам’ять може
бути ненадійна, і тому існує прагнення спертися на певні
матеріальні свідчення, що підтверджують дійсність
даних соціально–історичних координат. Кожна людина
розшукує, створює, збирає й зберігає такі матеріальні
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свідчення, що є певними точками траєкторії її руху в
просторово–часовому й соціальному континуумах. Поза
такими реперними точками цей простір стає хитким
і невизначеним, викликаючи почуття дискомфорту.
Документи, речі, з якими зв’язані важливі події, сувеніри,
фотографії тощо – все це дає певну матеріальну опору
у формуванні зазначених вихідних точок у визначенні
своїх особистих координат у даному просторі. Цим
визначається певна схильність людини до збирання і
зберігання культурно–історичних пам’яток, – і цьому
процесі провідну роль відіграють музеї. Відтак, музеї
були створені для того, аби допомогти всім зацікавленим
краще зрозуміти себе та своє місце у цьому світі.
Сучасні музеї спираючись на вікові традиції активно
використовують можливості новітніх інформаційних
технологій, створюють інтерактивні експозиції, стають
популярними віртуальні музеї.
Аналіз останніх досліджень і публікацій: вагомий
внесок у вивчення питання ролі науково–технічних
музеїв для популяризації науки зробили Л. О. Гріффен,
В. О. Константинов, Є. І. Ковальчук, О. П. Прищепа,
О. С. Климишин, І. М. Фецко та інші.
Мета статті: проаналізувати внесок науково–
технічних музеїв України в популяризацію науки та
техніки, внести пропозиції щодо розвитку цієї сфери.
Виклад основного матеріалу: музеї Музе́ї (від дав.–
гр. τὸ Μουσεῖον – «дім Муз») – культурно–освітні та
науково–дослідні заклади, призначення яких є вивчення,
збереження та використання пам’яток природи,
матеріальної і духовної культури, залученння громадян
до надбань національної і світової історико–культурної
спадщини. Щороку 18 травня святкується Міжнародний
день музеїв.
Основними напрямами музейної діяльності є
культурно–освітня, науково–дослідна, інформаційна
діяльність,
комплектування
музейних
зібрань,
експозиційна, фондова, видавнича, реставраційна,
пам’яткоохоронна робота. Музеї є юридичними особами,
крім тих, що створюються і діють при підприємствах,
установах, організаціях, навчальних закладах.
У Давній Греції мусейонами (музеями) називалися
вівтарі для жертвоприношення музам, які вважалися
божествами джерел, а пізніше – покровительками
мистецтв і наук [1].
Початково музеї на території України носили в
основному гуманітарний ї науково–природничий
характер. Технічні музеї виникли значно пізніше, при
чому спочатку як своєрідні підрозділи музеїв наукових.
В Україні першими науковими музеями, де частково
зберігалася також техніка, стали музеї, створені при
вищих навчальних закладах, насамперед, університетах.
Першим таким музеєм (який можна було б назвати
технічним), став заснований наказом №398 від 18 жовтня
1841 р. командиром «Непременного и подвижного
Арсенала» (тоді так він називався) генерал–майором
Шварценбергом в одній із кімнат на першому поверсі в
приміщенні київського заводу «Арсенал». Зараз в Україні
нараховується близько п’яти тисяч різноманітних музеїв.
За роки незалежності їх кількість збільшилась більше
ніж удвічі.
Музеї, в яких зберігаються музейні колекції та
музейні предмети, що є державною власністю і належать
до державної частини Музейного фонду України
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перелічені в додатку, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2000 р. N209
«Про затвердження переліку музеїв, в яких зберігаються
музейні колекції та музейні предмети, що є державною
власністю і належать до державної частини Музейного
фонду України» [2]. Офіційна музейна сфера України,
за даними Міністерства культури України – 470 музеїв
(у 2009 р. їх налічувалось 458). Серед державних та
комунальних музеїв: історичних – 140 і краєзнавчих
– 146, художніх – 73, природних – 5, технічних – 2,
літературних – 45; етнографічних – 8. У державних
і комунальних музеях зберігається майже 12 млн.
музейних предметів. Експонується лише десята частина
всіх музейних скарбів. Керує музейною галуззю відділ
у Міністерстві культури і туризму України. Станом на
травень 2017 є 15 музейних установ, які безпосередньо
належать до сфери управління Міністерства культури і
туризму України: Національний музей історії України,
Меморіальний комплекс «Національний музей історії
України у Другій світовій війні», Національний художній
музей України, Національний музей літератури
України, Національний музей Тараса Шевченка,
Національний науково–дослідний реставраційний
центр України, Дирекція художніх виставок України,
Національний
музей–заповідник
українського
гончарства в с. Опішному, Національний музей у
Львові, Львівська галерея мистецтв, Національний
музей «Меморіал жертв Голодомору», Національний
музей народної архітектури та побуту України,
Національний музей–меморіал жертв окупаційних
режимів «Тюрма на Лонцького», Національний
меморіальний комплекс «Висота маршала І. С. Конєва»,
Музей історії Десятинної церкви. Кілька тисяч музеїв
(3500), створених при навчальних закладах, підвідомчі
Міністерству освіти і науки України. Технічні музеї в
усьому світі все більше набувають популярності й ваги
серед музейних закладів. На жаль, в Україні відсутній
сучасний технічний музей національного рівня.
Однак, існує система більш дрібних технічних музеїв
– як державних, так і відкритих при різноманітних
підприємствах і організаціях. Ці музеї виконують
істотну соціальну функцію – ознайомлення з технічною
сферою матеріальної культури. Важливу координуючу
та методичну роль у цій справі відіграє Асоціація
працівників музеїв технічного профілю [3]. Кілька
музеїв має Міністерство оборони України. Міноборони
має один військовий музей із десятком філіалів
(близько 50 музеїв у військових частинах). Існує велика
кількість сільських та приватних музеїв. Загалом в
Україні є майже 5000 музеїв – величезна галузь, яка не
має єдиного керівного органу, який би вів статистичні
дані, надавав фахову допомогу, відстоював інтереси
музеїв та їхніх працівників.
За останні роки відкрилося чимало приватних
музеїв. Це – Харківський приватний музей міської
садиби, Музей Г. Кочура в Ірпені, Музей грошей у
Феодосії, Музей залізничного транспорту в Донецьку,
Історико–археологічний музей «Прадавня Аратта –
Україна» в с. Трипілля, приватний музей мінералогії,
археології, трипільської культури Віктора Томнюка,
Музей слідопитів в Нових Петрівцях Київської області,
Музей етнографії в Буштині, Музей Миклухо–Маклая в
с. Калитянське, Чернігівської області, Музей української
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домашньої ікони в місті Радомишлі, створений
українською лікаркою і співачкою Ольгою Богомолець
та ін. Багато приватних музеїв функціонує в Києві.
Більшість із них – це художні музеї, які експонують
зібрання картин, ікон, книг тощо.
У світі й в Україні кількісно переважають музеї
галузевих профілів: вузькогалузеві та виробничі музеї
при окремих підприємствах, установах та організаціях
(техніко–технологічні, сільськогосподарські, медичні,
фармацевтичні, транспортні, засобів зв’язку, військової
техніки, авіації і космонавтики та ін.). Робота в них має
свою специфіку і потребує спеціальної підготовки.
Дедалі більша кількість музеїв сучасного світу
еволюціонує у категорію «Комплексні музеї».
Комплексні музеї – це музеї, що поєднують
ознаки двох і більше профілів (історико–літературні,
археологічно–мистецькі), а іноді і профільних типів.
До групи комплексних музеїв належить більшість
краєзнавчих музеїв України, музеїв–заповідників [4].
У світі за характером експозиційної діяльності
історично склалися три великі групи науково–технічних
музеїв:
камеральні колекційні – експонують у спеціальних
музейних приміщеннях моделі та реальні зразки
інженерно–технічних досягнень (машини, механізми,
устаткування, прилади, зброю, технологічні лінії тощо).
Типовим взірцем є Музей BMW у Мюнхені;
просто неба – це музеї–експозиційні майданчики,
музеї–заводи (фабрики, майстерні), що представляють
спадщину визначних досягнень галузевої техніки та
устаткування (напр., технопарки американських міст
Сієтла та Х’юстона, Волинський регіональний музей
українського війська і воєнної техніки в Луцьку тощо).
Сюди ж належать численні європейські та північно–
американські підземні музеї гірничорудного промислу
(напр. Соляний музей Велічка у Польщі);
меморіальні – знайомлять із життям та творчістю
визначних учених і винахідників, їхні експозиції містять
історико–біографічні матеріали та зразки інженерно–
проектних досягнень (ескізи, креслення, макети,
рукописні і графічні роботи, обмірні креслення, моделі
та ін.). Більш детально розглянемо науково–технічні
музеї в Україні, які представляють різноманітну групу
музеїв технократичної профільної групи, що збирають,
зберігають, вивчають, експонують та популяризують
результати людської праці, пов’язані з історією і
практикою розвитку техніки та технологій, а також
– із життям та творчістю визначних дослідників та
винахідників. Науково–технічні музеї за обсягом
охоплення галузей науки і техніки поділяються на такі
підтипи: а) багатопрофільні – музеї, що документують
історію науки і техніки в цілому; б) галузеві – музеї,
присвячені окремим галузям науки, техніки та
технології промислового виробництва. Одним із
відомих науково–технічних музеїв України є Державний
музей космонавтики ім. С. П. Корольова (м. Житомир).
Це найбільший український музей космонавтики,
що поєднує риси камерального колекційного та
меморіального
науково–технічних
музеїв.
Він
складається з двох частин: меморіального будинку–
музею С. П. Корольова та павільйону космічної техніки
«Космос». У фондах музею розміщено понад 7 тис.
експонатів, із них 1,5 тис. є унікальними. Меморіальний
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будинок–музей академіка С. П. Корольова у Житомирі
створювався на громадських засадах. 1 серпня 1970 р.
Мати С. П. Корольова Марія Миколаївна у присутності
місцевих жителів і численних гостей урочисто
відкрила музей – частину квартири, в якій на початку
минулого століття мешкала родина Корольових. Слід
зазначити, що наприкінці минулого століття інтерес до
космонавтики в цілому і до особистості С. П. Корольова
зокрема був суттєвим. Це сприяло розширенню та
подальшому розвитку музею. Так, за два роки до
70–річчя з дня народження С. П. Корольова, було
прийнято рішення про передачу музею усього будинку.
А 7 січня 1977 р. відбулося друге урочисте відкриття
з повністю відновленою меморіальною частиною
та новою експозицією до якої увійшли особисті
речі С. П. Корольова, родинні реліквії, унікальні документи, фотографії, книги про життя і діяльність
вченого. Меморіальний будинок–музей академіка
С. П. Корольова є пам’яткою історії та архітектури і
охороняється законом. Тривалий час Меморіальний
будинок–музей академіка С. П. Корольова входив до
обласного краєзнавчого музею як відділ, 1987 р. одержав
статус самостійного музею, а 1991 р. було відкрито
унікальну за змістом і формою експозицію «Космос».
Вона не тільки висвітлює історію вітчизняної і світової
космонавтики, а й дозволяє показати досягнення
людини–мислителя. Приміщення дає можливість
проводити наукові конференції, семінари, літературні та
музичні вечори та ін. [5].
Центром вивчення і пропаганди історії біохімії в
Україні став Меморіальний музей О. В. Палладіна.
Музей створено Постановою Ради Міністрів УРСР
№36 від 29 січня 1973 р. в інституті біохімії, в
квартирі, де жив і працював О. В. Палладін (м. Київ,
вул. Леонтовича). Музей є членом Асоціації
працівників музеїв технічного профілю, яка діє на
базі Національного технічного університету України
«КПІ ім. І. Сікорського», у 2004 р. його прийнято до
Асоціації музеїв медицини і фармації країн Східної
Європи та держав колишнього СРСР. Ініціаторами
створення цієї Асоціації є Латвійський музей історії
медицини ім. П. Страдині і музей історії медицини та
фармації Німеччини. Музей є структурним підрозділом
Інституту біохімії у складі відділу науково–технічної
інформації від 1993 р. В експозиціях Меморіального
музею О. В. Палладіна відображено його життєвий
шлях, творчу, науково–організаційну, педагогічну і
багатогранну громадську діяльність, а також основні
етапи становлення і розвитку Інституту біохімії
та української біохімічної школи у Харкові (1923–
1925 рр.), Києві (1931–1941 рр. та 1944–2005 рр.) та
Уфі (1941–1944 рр.).
Наразі науково–технічні музеї активно займаються
науково–популяризаторською діяльністю. Наприклад,
Музей Цікавої науки, Політехнічний музей при
Національному технічному університеті «КПІ ім.
І. Сікорського», Музей Чорнобиля, Експеріментаріум,
Київський планетарій, водно–інформаційний центр
(Музей води). Так, у Музеї Цікавої науки можна
та й обов’язково потрібно до всього доторкнутися,
все перевірити, поекспериментувати, побачити, як
відбувається певне явище. Музей ставить мету показати
школярам і студентам все найцікавіше і дивовижне
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зі світу науки, стимулювати їх до отримання знань із
природничого циклу дисциплін.
Музей Експеріментаріум є першим і єдиним в
Україні серед сучасних музеїв інтерактивного типу. На
площі у 1400 м2 наочно демонструють закони гравітації,
прогнозують розвиток та вплив на навколишній світ
різноманітних процесів, що відбуваються в природі. У
постійній експозиції музею виставлено понад трьохсот
унікальних предметів, які передбачають взаємодію з
відвідувачами музею і представляють розділи фізики,
які вивчають у шкільній програмі: механіка, оптика,
молекулярна фізика, магнетизм, акустика і електрика.
Інтерактивні експонати розраховані на те, щоб
екскурсанти на деякий час могли опинитися в ролі
вченого–дослідника і спробували самостійно провести
експеримент, відкрити закони природи. Відвідувачам
пропонується не тільки оглянути виставку, а стати
активним учасником певного проекту, дослідження:
спробувати побудувати міст без цвяхів, спостерігати
зародження вихору торнадо та ін. В Експериментаріумі
часто організовують цікаві тематичні екскурсії для
молоді, які допомагають ґрунтовно розширити знання в
будь–якій з наукових областей. Також в музеї постійно
влаштовують різноманітні пізнавальні тренінги щодо
вдосконалення майстерності, які проводять фахівці
певної галузі науки, технічної спеціальності, наукові
лекції, розважальні реактив–шоу, працює багато
науково–технічних секцій для школярів різного віку, з
викладачами проводяться інтегровані уроки по різних
шкільних предметах, лабораторні роботи з навчальних
програм. Колекція експонатів в музеї постійно
оновлюється.
Політехнічний музей у Національному технічному
університеті України «КПІ ім. І. Сікорського» є одним
із найбільших українських музеїв технології. Експозиції
охоплюють широкий спектр технологій та інженерії:
радіо, телебачення, обчислювальна техніка, електроніка,
видобуток та екологія, прилади та інструменти,
залізничний транспорт, вогнепальна зброя та військовий
зв’язок, авіація та космонавтика [6].
Національний науково–природничий музей НАН
України (ННПМ) – наукова і просвітницька установа,
один із провідних центрів розвитку природничих
досліджень України, що діє в системі Національної
академії наук України, та одночасно один із найбільших
науково–природничих музеїв світу. Музей розташований
у центрі Києва у старовинному будинку колишньої
Ольгінської гімназії. Наукові фонди та експозиція
музею відносяться до Наукових об’єктів, що становлять
національне надбання (з 2001 р.). Музей підпорядкований
Відділенню загальної біології НАН України.
Основними напрямками діяльності ННПМ НАН
України є: розробка наукових основ природничої
музеології, створення, збагачення та збереження
фондових колекцій та експозицій, Вивчення сучасного
стану і поширення представників флори й фауни,
флористичних і фауністичних комплексів України
та інших регіонів, проведення досліджень з питань
екології та еволюції організмів і біостратиграфії,
історії флори та фауни, аналіз сучасного стану та
збереження природних геологічних пам’яток України,
зокрема мінералогічні дослідження коштовних та
напівкоштовних зразків.
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Національний науково–природничий музей як
самостійна від інших установа створена 8 червня 1966
року рішенням Ради міністрів УРСР за поданням Президії
АН УРСР. До складу музею увійшли чотири різні наукові
підрозділи, експозиції та фондові колекції, що були
підпорядковані різним установам Академії наук УРСР,
проте об’єднані територіально в єдиний комплекс. Такими
є «Геологічний музей» з відповідним науковим відділом
Інституту геології АН УРСР, «Палеонтологічний музей»
з відділом палеозоології Інституту зоології АН УРСР,
«Зоологічний музей» з відділом фауни та систематики
Інституту зоології АН та «Ботанічний музей» разом з
відповідним відділом Інституту ботаніки АН УРСР. Окрім
того, в будівлі ННПМ розташований Археологічний музей,
створений разом з ННПМ у 1966 р., проте віднесений до
Інституту археології НАН України. До кінця 1996 р. музей
мав назву Центральний науково–природничий музей НАН
України. 10 грудня 1996 р. наказом Президента України
Науково–природничому музею було надано статус
Національного. Як просвітницький центр музей став
широко відомим та популярним не лише в Україні, але й
далеко за її межами, і його внесено до низки міжнародних
довідників. ННПМ НАН України відіграв помітну роль у
формуванні сучасних уявлень про природу, про проблеми
взаємовідносин людини з навколишнім середовищем,
у пропаганді охорони та раціонального використання
природних ресурсів, у естетичному вихованні молоді.
Просвітницька діяльність ННПМ охоплює роботу гуртків
для молоді, зокрема палеонтологічний, демонстрацію
фільмів про природу, аудіо екскурсії. Для школярів
пропонуються тематичні заняття за основними розділами
навчальних курсів, зокрема за програмами вивчення
ботаніки й зоології. Детальний зміст екскурсійної
програми ННПМ викладено для зручності на сайті
музею. Новим кроком у просвітницькій діяльності музею
стало відкриття у листопаді 2016 р. зали тимчасових
динамічних експозицій.
Особливе значення для України та застереження
для всього світу є Національний музей «Чорнобиль»,
який було відкрито 26 квітня 1992 р. в приміщенні
Подільського пожежного депо (тут і в сусідній будівлі в
1980–х рр. розміщувалося Київське обласне управління
пожежної охорони, яке займалося гасінням пожежі на
ЧАЕС). Експозиція налічує близько 7 000 експонатів –
розсекречені документи, карти, фотографії, пам’ятники
народної архітектури Полісся, зібрані експедиціями
музею в Чорнобильській зоні відчуження. Тут
представлені унікальні відеоматеріали про катастрофу
та її наслідки.
Перший український Музей науки відкриють
восени 2018 року. Він буде розташованій в Києві.
Проект реалізується в рамках державно–приватного
партнерства. Будівля, яку реконструюватимуть,
знаходиться в управлінні Міністерства освіти і науки
України та має 5000 м2 вільних площ. Проект повинен
стати показовим прикладом державно–приватного
партнерства. В результаті його реалізації мільйони
українських дітей зможуть не тільки дізнатися
багато цікавого про навколишній світ, а й отримати
перший практичний досвід наукової роботи. Вони
зможуть займатися в секціях, проводити досліди,
експерименти, а в старшому віці – представити власні
наукові розробки і втілювати їх в життя. Освітній
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простір буде багатофункціональним і буде кілька
десятків різних зон. Це – експозиції (хімія, фізика,
космос, підводний світ, роботи і ін.), майданчики для
майстер–класів і відео–демонстрація, науковий театр,
зона невагомості, лабіринт, відкрита бібліотека тощо.
Планується, що Музей стане майданчиком наукового
освіти, на базі якого побудують безперервну освітню
вертикаль – від дитячого подиву, спричиненого першим
науковим досвідом, до першого наукового відкриття і
інтелектуальному стартапу. Щоб реалізувати цю ідею,
комплекс поділять на такі напрямки: експлораторіум
– освітні майданчики з інтерактивними експонатами,
що пояснюють дію законів природи (дошкільний вік,
молодша школа), дитячі наукові дослідження (молодша
і базова школи), наукові секції (базова і старша школи),
відкриті лабораторії – для дослідно–експериментальної
роботи з природничих, точних, інженерних, суспільних
і гуманітарних дисциплін (старша школа), науковий
коворкінг і науковий інкубатор – для доведення
наукових ідей до впровадження (старша школа,
студенти, молоді вчені), тренінговий центр для
педагогів, профорієнтаційний і діагностичний центр
для дітей та підлітків.
Базою для нового освітнього простору стане
учнівська науково–дослідна лабораторія та інші
напрацювання в цій сфері Малої академії наук. МАН
також стане упорядником музею, а фахівці академії
братимуть безпосередню участь в його створенні. До
цього процесу долучать і польських експертів, які свого
часу робили Центр науки «Копернік» у Варшаві [7].
Висновки. Характерною рисою сьогодення є
поглиблений інтерес до історії техніки. Це теж
вагомий фактор того, що науково–технічні музеї нині
займають чільне місце серед просвітницьких закладів,
бо саме в них можна наочно ознайомитися не лише з
досягненнями науково–технічної думки людства, але й
з тим, як відбувався її розвиток. Це ще один аргумент
на користь великих загально–технічних музеїв, –
тож, кожна промислово розвинена держава має (або
прагне мати) свої національні технічні музеї. Нині
музеї науково–технічного профілю здійснюють не
тільки популяризаторську діяльність, а встановлюють
комунікативні зв’язки з відвідувачами, створюють
інтерактивні експозиції, використовують можливості
сучасних інформаційно–комунікаційних технологій.
Аналіз стану та функціювання музеїв науково–
технічного профілю як у минулому, так і впродовж
останнього десятиріччя вказує, що Україна помітно
відстає від систем технічних музеїв в промислово
розвинених країнах – і за кількістю таких музеїв, і за
якістю оформленням їх експозиції; її змістом, складом,
а також впливом на суспільство щодо пожвавлення його
інтересу до техніки. В нашій державі останнім часом
фактично не велася систематична робота зі збирання,
збереження й експонування зразків техніки; лише
завдяки діяльності ентузіастів у деяких державних
музеях, музеях підприємств, силами приватних збирачів
пам’яток науки і техніки зібрані колекції зразків окремих
галузей техніки.

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження
переліку музеїв, в яких зберігаються музейні колекції та музейні
предмети, що є державною власністю і належать до державної частини
Музейного фонду України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=209–2000–%EF
3. Система технічних музеїв України / Л. О. Гріффен,
В. О. Константинов // Праці Центру пам’яткознавства: Зб. наук. пр.
– 2009. – Вип.16. – С.91–102. – Бібліогр.: 13 назв. – укр.
4. Навчальні матеріали онлайн [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
http://pidruchniki.com/12281128/kulturologiya/naukovo–
tehnichni_muzeyi
5. Офіційна веб сторінка музею космонавтики ім. С. П. Корольова
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cosmosmuseum.info/
index.phpway=information/information&information_id=16&filter_
id=1_8
6. Офіційна веб сторінка Державного політехнічного музею
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://museum.kpi.ua/
7. Офіційний веб ресурс Міністерства освіти і науки України
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/usi–
novivni/novini/2017/07/27/pershij–ukrayinskij–muzej–nauki–mayut–
vidkriti–v–kievi–voseni–2018–roku/

References
1. Jureneva T. Ju. Muzeevedenie: Uchebnik dlja vysshej shkoly. 2–e
izd. – M.: Akademicheskij Proekt, 2004. – 560 s. – («Gaudeamus»).
2. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrai’ny «Pro zatverdzhennja
pereliku muzei’v, v jakyh zberigajut’sja muzejni kolekcii’ ta muzejni
predmety, shho je derzhavnoju vlasnistju i nalezhat’ do derzhavnoi’
chastyny Muzejnogo fondu Ukrai’ny» [Elektronnyj resurs]. – Rezhym
dostupu: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=209–
2000–%EF
3. Systema tehnichnyh muzei’v Ukrai’ny / L. O. Griffen,
V. O. Konstantynov // Praci Centru pam’jatkoznavstva: Zb. nauk. pr. –
2009. – Vyp.16. – S.91–102. – Bibliogr.: 13 nazv. – ukr.
4. Navchal’ni materialy onlajn [Elektronnyj resurs]. – Rezhym
dostupu:
http://pidruchniki.com/12281128/kulturologiya/naukovo–
tehnichni_muzeyi
5. Oficijna veb storinka muzeju kosmonavtyky im. S. P. Korol’ova
[Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://cosmosmuseum.info/
index.phpway=information/information&information_id=16&filter_
id=1_8
6. Oficijna veb storinka Derzhavnogo politehnichnogo muzeju
[Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://museum.kpi.ua/
7. Oficijnyj veb resurs Ministerstva osvity i nauky Ukrai’ny
[Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://mon.gov.ua/usi–
novivni/novini/2017/07/27/pershij–ukrayinskij–muzej–nauki–mayut–
vidkriti–v–kievi–voseni–2018–roku/
Borozdykh N. V., postgraduate student of the Department
of Sociology and Methodology of Science, SU «IDNTPIN them
G. M. Dobrova National Academy of Sciences of Ukraine»
(Ukraine, Kyiv), natalia.borozdyh@ukr.net
Popularization of science: the role of scientific
and technical museums
Technical museums all over the world become one of the most important
museum institutions more and more. Unfortunately, in Ukraine there is no modern
technical museum of national level. However there is a system of less sufficient
technical museums, both state, and open at the various enterprises and the
establishments. These museums carry out essential social function of acquaintance
with technical sphere of material culture. The important co–ordinating and
methodical role is played thus by Association of employees of museums of a
technical profile.
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Архетип свободи в українській традиції
Досліджується роль особистості у формуванні і реалізації
гуманістичного стилю життя. Акцентується увага на тому, що архетип
свободи і модель гуманістичного стилю життя була сформована українською
інтелігенцією в період культурно–національного відродження XVI – XVII ст.
Її зміст відповідав основним програмним цілям національної філософії.
Підкреслюється, що в цій моделі були відображені зразки діяльнісного
життя, високої моральності, ідеали свободи і європейської освіченості.
Ключеві слова: свобода, архетип свободи, стиль життя, культурно–
національне відродження, українська інтелігенція, духовність, особистість,
національна філософія.

Специфікою українського національного життя
в другій половині XVI – першій половині XVII ст.
обумовлено формування особливого типу особистості
– вільної, освіченої, талановитої, високоморальної,
духовної, зі сформованими патріотичними почуттями
й національною свідомістю, діяльної людини, що
творить сама себе і працює для загального блага. В такій
людини цінились рівень духовного розвитку людини,
її моральні якості, професіоналізм і громадянської
свідомість. З іншого боку в умовах постійної військової
небезпеки, в час політичних і релігійних протистоянь
поширення отримував також ідеал особистості, який
був породженням героїчної епохи – універсального,
самостійного, витривалого вояка, людини активної,
вільної, мужньої, лицарської поведінки та високих
моральних цінностей.
Зміст
гуманістичної
філософії,
становлення
якої відбувалося в Україні в другій половині
XVI – першій половині XVII ст., великою мірою
визначають проблеми морального і громадянського
виховання особистості. Високоморальна людина, з
громадянською
відповідальністю,
патріотичними
почуттями, усвідомленням цінності таких якостей, як
гідність, справедливість, свобода, рівність, освіченість,
толерантність,
працьовитість
постає
центром
філософського дискурсу XVI – XVII ст.
Орієнтуючись на виховання особистості та її
індивідуальних якостей, що було наслідком проникнення
в Україну західноєвропейських впливів, передусім через
систему освіти, філософська думка України другої
половини XVI – першої половини XVII ст. ґрунтувалась
на дотриманні традицій православної київсько–руської
духовності з її високою оцінкою «внутрішнього»,
духовного розуму, традиційно спрямованого на
самопізнання і богопізнання. Водночас українськими
мислителями обґрунтовується необхідність удосконалення так званого «зовнішнього» розуму, а отже,
цінності освіти й свободи, що ведуть до нього. В
гуманістичному дусі людський розум характеризується
як необмежений та вільний у своїй творчій могутності
засіб морального вдосконалення.
Велика вага надавалось вихованню в людині
доброчесностей, гідності й доблесті. Ці чесноти
розглядались в українській філософській думці XVI
– XVII ст. не лише Божим даром, а в першу чергу
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 127

наслідком виховання, самовдосконалення, праці людини
над собою впродовж усього життя. Однією з найвищих
чеснот людського життя вважалась свобода. Архетип
свободи є наскрізним для українського світогляду
загалом. В українській гуманістичній традиції свобода
постає великою цінністю, значним суспільним ідеалом,
до якого повинна прагнути людина.
Важливим аспектом формування гуманістичного
ставлення до проблем особистості була вимога
використовувати природний розум і кмітливість,
виховувати в людині гідність й самоповагу – якості, що
належать самій особистості без врахування її статків,
багатства, щабля в суспільній ієрархії, а натомість
свідчать про шляхетність людини. Наявність подібних
думок в українській філософській традиції свідчить про
стійкі тенденції формування гуманістичного мислення.
Моральний ідеал, що формулювався гуманістичною
філософією, не заперечував традиційно християнських
доброчесностей, водночас він творився завдяки
визнанню значущості цінностей земного життя,
енергійної, діяльної людини, яка досягає успіху,
свободи, багатства, поваги громадян. Високо цінувалося
також творче начало в людині, акцентувалася увага на
необхідності розвивати її природні нахили і здібності.
У дусі гуманістичного ставлення до людини, до
потреб її духовного та морального виховання суттєве
значення надається таким людським чеснотам, як
мудрість, розум, знання, освіченість, свобода. Досить
вагомою стає поширена в гуманізмі думка, що авторитет
людини визначається її розумом і тим корисним, що
вона може дати людям і суспільству. Поважне місце у
справі морального вдосконалення відводиться фізичній
праці. Українські мислителі радили привчати молодь
до постійної праці, учили її долати різні труднощі,
утримуватись від розкоші й прагнути реалізовувати себе
як вільну особистість.
Важливою складовою філософської думки України
другої половини XVI – першої половини XVII ст.
була ідея формування людини–громадянина, що
підпорядковує особисті інтереси громадським, служить
батьківщині, прагне особистісного самоутвердження
та свободи. В українській свідомості цього часу не
спостерігається протиставлення інтересів окремої особи
інтересам суспільства. Характерний для європейського
ренесансного мислення принцип індивідуалізму в
українському контексті передбачав наявність у людини
прагнення до розвитку, до звільнення від обтяжливих
зв’язків середньовічного суспільства, утвердження
природних прав і гідності людей, засвідчував прагнення
до гармонійного розвитку людини, зміцнення розуму, до
визнання цінності людської особистості.
Показовим є те, що індивідуальна діяльність у
мисленні українських гуманістів набуває цінності у
зв’язку з діяльністю для досягнення загального блага.
Ренесансна абсолютизація і героїзація особистості в
українському контексті становлення гуманістичних
засад вітчизняної філософії доповнювалася визнанням її
як суспільно значущого діяння. Герої творів українських
авторів є яскравими індивідуальностями, але без
обмежень егоїзму. Вони, звісно, дбають про особисту
доблесть і славу, але здобувають вони їх, як правило, під
час виконання громадянського обов’язку. Вважалося,
що індивідуальне благо можна і необхідно поєднати
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із суспільним. Навіть більше, приватні інтереси, на їх
думку, повинні підпорядковуватися спільному благу.
Таким чином, завдяки проникненню гуманістичних
ідей в Україну в другій половині XVI – першій половині
XVII ст. відбуваються серйозні зміни у світоглядному
обґрунтуванні засад вітчизняної філософії: на зміну
середньовічному
аскетизму,
самозаглибленості,
зосередженні на внутрішньому духовному світі приходить ідея утвердження людини в різних сферах
діяльності. Формується ідеал всебічно розвиненої
особистості, проголошується право людини на свободу,
на задоволення її земних і духовних потреб. Українські
гуманісти зробили крок до реабілітації матеріально–
чуттєвого світу і чуттєвої природи людини. Попри
домінування релігійних цінностей, в окресленні меж
людського існування належне місце відводиться земним
потребам та інтересам людини. Загалом поширення в
Україні ренесансно–гуманістичних ідей спричинило
творення нового образу людини і світу, ставлення
до людини як творчої особистості, здатної творити і
змінювати світ.
Як соціально і ціннісно негативні явища і джерела
усіляких аморальних вчинків засуджуються неробство,
марнотратство, ледарство, невігластво, пасивність.
Не отримують загального поширення в філософській
культурі другої половини XVI – першої половини
XVII ст. ідеали аскетизму, зречення від земного
життя. Натомість міцність духу, свобода, готовність
відстоювати свої переконання поставали важливими
передумовами людської діяльності і були критерієм
моральної поведінки.
З позицій гуманістичного мислення людина
визначалась не лише як істота, що мусить реалізувати
Божий промисел на землі, але й силою, що активно
втручається в перебіг подій земного життя, займає
свою позицію в конфлікті добра і зла. Відійшовши
від абстрактного розуміння категорій добра і зла,
українська філософія другої половини XVI – першої
половини XVII ст. розуміє під ними цілком реальні,
конкретні суспільні явища і конкретні людські вчинки.
Добром вважалось все те, що було вигідне і корисне для
українського народу, суспільства і православної церкви,
а зло – це все те, що шкодить інтересам українського
суспільства і української людини.
Образ людини активної, моральної і успішної
формувався значною мірою завдяки усвідомленню
значущості людського розуму в житті, освіченості,
свободи, навіть практицизму. Важливими факторами,
які формують особистість, виступають індивідуальні
здібності, власна праця, право вибору людиною свого
стилю життя і напрямів діяльності. Віра у велич і
творчі можливості людини виступали стимулом для
саморозвитку особистості.
Можна констатувати, що українській думці другої
половини XVI – першої половини XVII ст. значною
мірою притаманне ренесансне бачення людини,
розуміння її громадянського призначення в потоці
історичних подій і життєвих перетворень. Властиві
середньовічному мисленню провіденціалізм і фаталізм у
творчості вітчизняних авторів відходять на задній план.
Натомість людина розглядається як вільна і активна
дійова особа в житті та історії. Показовим для розвитку
української філософії цього часу було звернення до
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проблем формування особистості, яка акумулювала
яскраві індивідуальні якості, високі патріотичні почуття
й громадянську свідомість. Значущість виховання
їх підвищувалась у часи духовних і військових
протистоянь, що було характерно для українського
життя XVI – XVII ст.
Водночас, культивуючи тип сильної, героїчної
особистості, українська свідомість не заперечує
таких громадянських цінностей, як свобода, рівність,
братерство, здатність захищати християнство і
християн. Усвідомлювалась потреба у зміцненні
національної свідомості й патріотизму. Любов до
Вітчизни, відповідальність за долю Батьківщини,
готовність служити її інтересам вважались головними
критеріями в оцінці її дій і справ людини. Великою
мірою зосереджуючись на поєднання індивідуальних
і суспільних якостей в людині, визначалися основні
ціннісні орієнтири розвитку української спільноти.
Найбільш значущими для розвитку особистості
вважались такі риси, як свобода, моральні доброчесності,
талант, здібності, благородство, військова відвага
і доблесть, діяльність на користь суспільства,
подвижництво. Високо цінились наполегливість людини
у досягненні своїх цілей, дисциплінованість у діях,
постійне самовдосконалення. Набуття довершеності
фізичних і моральних сил людини, благородства,
мужності і героїзму виступало одним з головних завдань.
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The archetype of freedom in the Ukrainian tradition
The article explores the role of the individual in shaping and realizing the
humanistic lifestyle. Attention is focused on the fact that the archetype of freedom
and the model of humanistic life style was formed by the Ukrainian intelligentsia
during the cultural and national revival of the 16th–17th centuries. Its content
corresponded to the basic program objectives of national philosophy. It is
emphasized that in this model the examples of activity life, high morality, ideals of
freedom and European education were displayed.
Keywords: freedom, the archetype of freedom, life style, cultural and national
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Корпоративна культура у дискурсі тілесності
Стаття присвячена дослідженню корпоративної культури у дискурсі
тілесності. Мета статті полягає у визначенні зовнішніх і внутрішніх функцій
корпоративної культури на засадах антропологічно і феноменологічно
орієнтованої методологічної програми сучасної соціології тіла. Автор
визначає поняття іміджу, стереотипу та корпоративного іміджу на
основі контент аналізу досліджуваного явища. У дослідженні окреслено
характеристики і структуру репрезентації корпоративного іміджу.
Фірмовий стиль розглядається як суттєва частина корпоративної культури,
що забезпечує візуальну і смислову ідентифікацію організації, її внутрішнє
і зовнішнє оформлення, яке формує у соціального оточення позитивне
враження. Автор доходить висновку, що дослідження корпоративної
культури у дискурсі тілесності дозволяє визначити його механічну або
органічну концептуалізацію, описати як капсулоподібне формоутворення, яке
виразно підкреслює особливості урбаністичної культури.
Ключові слова: корпоративна культура, соціологія тіла, імідж,
корпоративний імідж, фірмовий стиль.

Загальнонаціональні та загальнокультурні зрушення,
глобалізація світу праці, що відбувається внаслідок
суспільних трансформацій постіндустріального зразка,
мають свій відбиток й на корпоративній культурі. Все
це актуалізує необхідність дослідження корпоративної
культури у дискурсі тілесності. Перспектива, що
відкривається внаслідок такого підходу до проблематики
корпоративної
культури,
дозволяє
виявити
її
людинотворчий потенціал.
Напрям таких досліджень був заданий А. Вебером,
хоча модель тілесності у розгляді соціальних
формоутворень на макрорівні була задана ще Т. Гоббсом
(по моделі Левіафана). Антропологічно і феноменологічно
орієнтована методологічна програма сучасної соціології
тіла (З. Бауман), дозволяє розглядати корпоративну
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культуру як тіло, пропонуючи варіативні можливості його
механічної або органічної концептуалізації (механічна і
органічна солідарність Дюркгейма). У першому випадку
корпоративну культуру можна описати як капсулу.
Фракталізація капсулоподібних формоутворень взагалі
притаманна урбаністичній культурі (Р. Сеннет). У
дослідження взаємодій таких культурно замкнених на
собі капсул нові перспективи відкриває реактуалізація
монадологічного принципу Г. Ляйбніца, вчення
якого в останні десятиліття переживає ренесанс як
методологічний орієнтир концептуалізації проблеми
єдності у множинності. Зосереджуючись на феномені
їхньої капсуалізації, варто зазначити, що капсуалізація
взагалі стає однією з поширених форм структурування
урбаністичної культури. Її самостилізація відбувається
у формі капсул, вмонтованих, з одного боку у життєвий
світ та спільносвіт, а з іншого – у світ матеріального та
духовного виробництва. Корпоративна культура сприяє
естетизації та етизації простору трудової діяльності
людини. При цьому естетизацію слід розглядати не
лише як організаційне завдання, а й як структурно–
стабілізуючий потенціал людської чуттєвості.
Мета статті – визначити зовнішні і внутрішні функції
корпоративної культури на засадах антропологічно і
феноменологічно орієнтованої методологічної програми
сучасної соціології тіла.
Зауважу, що визначення зовнішніх і внутрішніх
функцій корпоративної культури з позицій сучасної
соціології
тіла,
значно
розширює
варіативні
можливості у дослідженні корпоративної культури
у сучасних соціокультурних контекстах. Плідним
у цьому сенсі є звернення до аналізу внутрішньо–
зовнішньої особливості іміджу тієї чи іншої компанії.
Загальновідомо, що імідж організації – це її образ, що
складається у клієнтів, партнерів, громадськості; свого
роду обличчя організації у «дзеркалі суспільної думки»,
тобто сформоване уявлення аудиторії про діяльність
і успіхи компанії, що закріплює взаємовідносини
з клієнтами, конкурентоспроможність, що сприяє
успішному подальшому розвитку. Основу іміджу
складають існуючий стиль внутрішніх та зовнішніх
ділових і міжособистісних відносин персоналу і офіційна
атрибутика – назва, емблема, товарний знак.
Поняття «імідж» має багато різних визначень.
Короткий психологічний словник А. Петровського і
М. Ярошевського визначає імідж як «стереотипізований
образ конкретного об’єкта, що існує у масовій свідомості.
Як правило, поняття імідж може стосуватися окремої
людини, але може розповсюджуватися і на певний
товар, організацію, професію тощо». Спеціаліст в галузі
іміджелогії В. М. Шепель дає таке визначення: «Імідж –
індивідуальний образ чи ореол, що створюється засобами
масової інформації, соціальною групою чи власними
зусиллями особистості з метою привернення до себе
уваги» [11, с. 112]. Маркетолог Ф. Котлер визначає імідж
як «сприйняття компанії чи її товарів суспільством» [7, с.
237]. Спеціаліст в галузі менеджмента О. Віханський дає
загальне визначення іміджу: «Імідж явища – це стійке
уявлення про особливості, специфічні властивості і риси,
які характерні для даного явища» [1, с. 207], Г. Почепцов
називає імідж – багатофакторним феноменом [8, с. 60].
У широкому смислі імідж, на думку Т. Соломанідіної,
– це розповсюджене уявлення, створене думкою
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соціальної чи робочої групи, демографічного прошарку,
персоналом організації про характер і особливості
певного об’єкту, наприклад організації. У вузькому
смислі імідж – це цілеспрямовано сформований образ,
який з допомогою асоціацій наділяє об’єкт (товар,
особистість, підприємство) додатковими цінностями,
завдяки чому сприяє більш позитивному і емоційному
сприйняттю [9, с. 219].
Основу формування іміджу складають результати
діяльності організації, засоби реклами, ЗМІ і
комунікації, розвиток громадських зв’язків – PR тощо.
Дуже важливим під час формування іміджу є соціально–
перспективний і соціально–відповідальний шлях отримання результатів діяльності. Саме такий шлях формує
довіру до організації, сприяє зростанню продаж, гарної
репутації і імені підприємства.
Таким чином, зміст поняття «імідж організації»
включає в себе дві складові: описову (або інформаційну),
яка відображає образ організації; оцінну, яка існує тому,
що будь–яка інформація про організацію спонукає
в суспільстві (суспільній свідомості) оцінки, емоції,
які можуть володіти різною інтенсивністю, можуть
сприйматись або відкидатись. Імідж можна розглядати
як методологічний орієнтир концептуалізації проблеми
єдності у множинності. За Е. Капітоновим, імідж – це
результат свідомо і доцільно сформованого образу об’єкту,
покликаний емоційно–психологічно впливати на кого–
небудь своїм стійким уявленням з метою популяризації,
реклами, регулювання поведінки людей стосовно об’єкту.
Він постає як набір особливого роду переконань і
відчуттів, пов’язаних з організацією [див. 5, с. 352].
Фактично імідж, якщо розглядати корпоративну
культуру як тіло, є обличчям корпорації. У той же
час, як наголошує К. Шольц «Корпоративна культура
є неявною, невидимою і неформальною свідомістю
організації, яка керує поведінкою людей і, у свою чергу,
сама формується під впливом їх поведінки» [12, с. 80].
Існує точка зору, що першим «іміджмейкером»
можна вважати біблійного Аарона – першосвященника
єврейського народу, брата за посвяченням пророка
Мойсея. Аарон мав говорити перед народом замість
Мойсея, тому був названий Богом вустами Мойсея та
пророком його [див. 10, с. 5–10].
Одним із перших «теоретиків» іміджу вважають
Н. Макіавеллі, якому властиво було почуття іміджу
чи розвинене «іміджове» мислення. Специфіка
такого мислення – вміння роздумувати і діяти у
міжособистісному просторі, прогнозуючи реакції людей
і співвідносячи свої дії з цими реакціями.
Загалом, термін «імідж» з’явився у нашому спілкуванні порівняно недавно, з початком демократичних
змін у суспільстві. І це не випадково – імідж здатний
активно «діяти» лише за умови існування ринку, за
наявності конкуренції, а звідси, суперництва і боротьби.
Сьогоднішня проблематика іміджа, іміджелогії як
науки і мистецтва створення привабливого іміджу, а
також «іміджмейкерства» – практичної діяльності і
професії конструювання конкретного іміджу активно
розробляється у роботах Ф. Кузіна, В. Музиканта,
А. Панасюка, В. Шепеля, Ю. Звьоздочкіна, Ж.–
П. Бодуана, Г. Почепцова, Г. Моргана тощо.
З огляду на тему нашого дослідження пропонуємо
робоче визначення іміджу: це певний синтетичний
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образ, який складається у свідомості людей, соціуму в
цілому, стосовно певної особи, організації чи іншого
соціального об’єкту, містить у собі значний обсяг
емоційно забарвленої інформації про об’єкт сприйняття
і спричиняє певну соціальну поведінку. Імідж є
єдністю уявлення і емоційного сприйняття об’єктів, що
забезпечує їх впізнання, позиціонування, формування
особливої думки і ставлення до них. Імідж об’єкту – це
він сам і те, що про нього думають цільові аудиторії.
Саме тому, імідж сприяє згуртованості і цілісності, та
дозволяє розглядати корпоративну культуру як капсулу.
Дослідження таких культурно замкнених на собі капсул
уможливлюється через звернення до монадологічного
принципу Г. Ляйбніца.
Зі зростанням значення інформаційних компонентів у
житті суспільства підвищуються вимоги до формування
іміджу. Він стає повноцінним інформаційним продуктом,
а не лише образом, що базується на емоційному
сприйнятті. Робота над іміджем опирається на об’єктивні
закономірності і процеси, тому все ближче наближається
до науки та певним чином віддаляється від мистецтва.
Необхідно зазначити відмінність від іміджу такого
поняття як «стереотип». Стереотипом є узагальнене
представлення схожих об’єктів, що скорочують
набір вирізняльних рис (характеристик) і утворюють
схематизований образ, який скорочує їх сприйняття –
розуміння і оцінку. Стереотип засвоюється людьми без
достатнього критичного осмислення. Імідж близький до
розуміння поняття «стереотип», оскільки останній також
виступає особливого виду представленням, що визначає
емоційно–оцінний компонент сприйняття – позитивний
чи негативний – конкретних предметів, явищ і процесів.
На відміну від «іміджу», стереотипи – це зразки, що
склалися у масовій свідомості і знайомі всім.
Корпоративний імідж – імідж організації в цілому, що
об’єднує її престиж, репутацію, успіхи і стабільність. Він
покликаний: виразити індивідуальність – місію, бізнес
як основу корпоративної ідентичності при сприйнятті і
вимірі у конкурентному середовищі властивостей різних
організацій; збільшити знання, розуміння та інтерес
громадськості до організації, сприяючи кращій роботі
її репутації на усіх; розвивати асоціації з позитивними
характеристиками діяльності організації, що гарантують
якість, надійність і відповідальність; об’єднувати членів
організації, її підрозділів і формувати корпоративний,
командний дух.
Концептуальне рішення гідного для організації
корпоративного іміджу стає стимулюючою силою її
функціонування і розвитку. Воно досягається з опорою
на різноманітні візуальні і вербальні компоненти, які,
перебуваючи у гармонії, створюють цілісне уявлення
і враження, що сприяє конкурентоспроможності
організації. Візуальний (глядацький) образ – це
представлення фізичного втілення і діяльності
організації для здорового сприйняття, що краще
запам’ятовується і довше зберігається у пам’яті людей.
Вербальні компоненти – це текстові (письмові) і
мовні (усні) комунікації, що надають некомерційний
інформаційно–довідковий матеріал, який показує
внутрішню і зовнішню життєдіяльність організації,
що цікавить громадськість і який сприяє завоюванню
позитивної слави і визнання. Е. Капітонов називає
вербальні та візуальні компоненти. Зокрема, вербальні
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компоненти – це фірмове ім’я, слоган (девіз), афоризм,
тексти, статті, інформаційні пакети для преси,інтерв’ю.
Візуальні компоненти – це логотип, шрифт, колірна гама,
фото, плакати, ділові нагороди, бланки документації,
службові вивіски, таблички, зовнішній вигляд, поведінка
персоналу, корпоративна символіка, ритуали, інтер’єр
приміщень, робочих місць, архітектурний дизайн, стиль
ділових відносин [див. 4, с. 225].
Процес
управління
корпоративним
іміджем
починається задовго до розробки візуальних атрибутів
організації (логотип, фірмових бланків, інтер’єру,
зовнішнього вигляду і манер співробітників). Він
починається з формулювання бачення, а потім місії як
соціально–значимого статусу організації.
Важливим аспектом також є корпоративна індивідуальність, яку створюють реальні, візуальні і вербальні
риси іміджу. Саме корпоративна індивідуальність відрізняє
дану організацію від інших і визначає корпоративне
впізнання. При цьому проблемою є відповідність між
іміджем і власною системою цінностей людей. Набір
індивідуальних рис створює ідентичність організації:
завдяки їх символам організація розпізнається зовнішньою
аудиторією у якості самої себе. Для внутрішнього
персоналу корпоративна індивідуальність виступає
символом належності до даної організації і підтримки
її системи цінностей. Таким чином, імідж – це основна
мета корпоративної ідентичності (індивідуальності)
організації, що відображає її діяльність і основу.
У кожної організації, її керівництва і персоналу,
ділової діяльності є своє «обличчя». Однак воно може
бути результатом стихійного формування під впливом
різної інформації: особистого спостереження, чуток,
побутової оцінки тощо. Такий імідж, що не керований
керівництвом організації, слабко виконує позитивні
функції, непривабливий і вимагає цілеспрямованої
корекції.
Формування
сприятливого
іміджу
є
найважливішою метою комунікаційної політики, оскільки
він організовує загальне бажання сприйняття об’єкту. На
думку А. Ульяновського, даний процес, керований PR–
спеціалістами, будується, виходячи з цілей, конкурентів,
засобів, технологій та творчості [див.: 6, с. 400].
Характеристики іміджу: передбачає сильний
емоційний відгук, що випливає із самого значення; є
ідеальним об’єктом, що виникає у свідомості людей;
цілісний і несуперечливий, відповідає однозначним
узагальненим уявленням; нестійкий – його постійно
необхідно «підкріплювати» рекламою чи різними
цільовими акціями; містить обмежену кількість
компонентів: складність конструкції заважає його
сприйняттю, а звідси, робить ставлення до нього
неоднозначним; якимось чином реалістичний, хоча
і є ілюзорним; прагматичний, тобто зорієнтований
на обмежене коло завдань, що відповідає цілям
організації чи особливостям справжньої ситуації;володіє
властивістю варіабельності, тобто абсолютно жорстка
і незмінна конструкція не прийнятна, імідж завжди
динамічний і передбачає можливість внесення коректив.
Загалом, наприклад, А. Ульяновський вважає, що
місія, цілі, бачення, корпоративні цінності і кодекси,
позиціонування складають «генетичний код іміджу» [6,
с. 143–147].
Розглянемо структуру репрезентації корпоративного іміджу:
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1. Прагматичність – стержнем іміджу є мета його
творців. У іміджі вдалим є те, що є доцільним і забезпечує
просування до мети.
2. Життєздатність – показує, наскільки імідж володіє
сукупною здатністю до існування у соціокультурному
середовищі.
3. Узагальненість – імідж цінний, поки він, викликає
довіру і транслює загальні норми мотивів задоволення
потреб своєї цільової аудиторії.
4. Довіра – прагматичність іміджу залежить від
повідомлення іміджу: від відчуття його правдивості,
щирості, котрі виникають у цільової аудиторії під час
контакту з ним.
5. Виразовість – наскільки імідж має художньо–
психологічні особливості, які привертають увагу і
викликають яскраве емоційне переживання естетичного
характеру.
Аналізуючи дослідження, присвячені іміджу, можна
зробити парадоксальний висновок: імідж суперечливий,
оскільки він має підкорятися вимогам суспільства і у той
же час бути індивідуальним, тобто сприйняття іміджу
відбувається на контрасті уніфікованого і разом з тим
неповторного образу компанії.
На думку Л. Даниленка, робота зі створення позитивного іміджу виконується кадровими працівниками і
PR–службою організації (якщо така є). Спеціалісти
використовують такі засоби і канали розповсюдження
інформації, що створюють імідж організації: випуск
внутрішніх друкованих ЗМІ; використання дошки
оголошень (більш сучасні – корпоративні портали,
корпоративні інформаційні системи тощо); організація
особистих зустрічей керівництва зі співробітниками;
проведення загальних зборів, брифінгів тощо [див.: 3, c.
43–48].
До цього переліку можемо додати таке: організація
спільного відпочинку, спортивних змагань, створення
атмосфери здорової конкуренції, стимулювання
взаємодовіри та взаємоповаги, організація психологічної
допомоги під час вирішення конфліктних ситуацій,
сприяння підвищенню кваліфікації співробітників,
всебічне інформування про історію, досягнення,
здобутки тощо.
Розглянемо етапи цілеспрямованого іміджу:
1) Аналіз вже сформованого іміджу. Для цього
використовують різноманітні методи діагностики, в
тому числі опитування, анкетування, спостереження,
фокус–групи.
2) Вияв переваг і недоліків іміджу. Виходячи із
завдань, позитивними рисами іміджу є ті, що сприяють
вирішенню поставлених завдань, а несприятливими – ті,
котрі заважають їх рішенню.
3) Визначення засобів нейтралізації негативних
рис і посилення впливу позитивних. На цьому стані
складається програма роботи з іміджем, котра потім і
реалізується.
Найбільш важливі завдання, які вирішуються в
організації: формування позитивного іміджу, досягнення
довірчих відносин з партнерами, споживачами тощо,
і, можливо, найбільш важливе, – створення високої
репутації компанії.
У вітчизняній іміджелогії мало приділяється
уваги проблемі репутації, навмисне чи ненавмисне
ототожнюючи її з іміджем. Але між ними є різниця.
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Репутація (англ. goodwill – прихильність, добра воля,
репутація), за Е. Капітоновим, – це ціннісні характеристики організації, що спричинені корпоративним
іміджем і склалися у цільових аудиторій. Інтерес до
репутації пов’язаний зі значною посиленою увагою
влади, бізнесу до позиціонування їх соціальної
відповідальності [див. 4, с. 229]. Репутація є прямим
результатом усієї діяльності організації, що містить
повагу громадських інтересів, порядність тощо.
Добра репутація відображає тісну відповідність
між іміджем компанії і власною системою цінностей
індивідуума.
За Т. Соломанідіною, добра репутація допомагає
організації: надати додаткову психологічну цінність
продуктам і послугам; залучити нових споживачів, якщо
перед ними стоїть вибір між функціонально схожими
товарами чи послугами; залучити до компанії більш
кваліфікованих співробітників і збільшити задоволеність
роботою персоналу; збільшити ефективність реклами
тощо [див. 9, с. 125].
Зрозуміло, що репутація – це дуже важливий аспект
діяльності будь–якої компанії, над яким потрібно
працювати постійно. Репутація відображає культуру
організації, управління, господарювання, працю, що
виражається у фірмовому стилі ( англ. corporate identity),
про який піде мова далі.
Отже, репутація, імідж організації – це такий же
ресурс у бізнесі, як і матеріальні активи і ті ж інвестиції.
Конструювання іміджу спрямоване на створення
сприятливого сприйняття організації, завоювання
розуміння з боку громадськості. Звідси випливає
необхідність займатися плануванням, формуванням і
корекцією образу, який би вона хотіла мати. Тобто, це
цілеспрямований процес, розрахований на перспективу.
Фірмовий стиль – суттєва частина корпоративної
культури, що забезпечує візуальну і смислову
ідентифікацію організації, її внутрішнє і зовнішнє
оформлення, яке формує у соціального оточення позитивне
враження: імідж, бренд, обличчя фірми, фірмовий дизайн,
товарний знак, слоган, внутрішньофірмові стандарти
ділових операцій, ділового вигляду, спілкування тощо.
На думку Е. Капітонова, фірмовий стиль – це єдина
комплексна конструкція, що є художнім рішенням
системостворюючих елементів корпоративного і
особистісного іміджу, які дозволяють ідентифікувати
дану організацію. У фірмовому стилі інтегруються
візуальні і вербальні складові, за якими про неї дізнається
громадськість і складається репутація [див. 5, с. 230].
За визначенням І. Гольмана і Н. Добробабенко
фірмовий стиль – «…це набір кольорових, графічних,
дизайнерських постійних елементів (констант), які
забезпечують візуальну і значеннєву єдність товарів
(послуг), усієї інформації про фірму, її внутрішнього і
зовнішнього оформлення» [2, с. 41].
До комбінованого вираження фірмового стилю
відносяться такі елементи, що пов’язані з корпоративною
індивідуальністю: назва, логотип, символіка, архітектурний
і графічний дизайн, інтер’єр приміщень і робочих
місць; проспекти, буклети, відеоролики, музеї тощо, які
розкривають історію, можливості, перспективи організації,
спектр її товарів і послуг; дизайн оформлення виставок,
ярмарків, конструкцій пакування (плакати, коробки, сумки
тощо); публічні заходи – спеціальні події, церемонії,
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презентації, посвяти, зустрічі, спонсор-ські акції тощо, що
демонструють участь організації у громадському житті,
вклад у добробут регіону; зовнішній вигляд, культура
поведінки, якість функціонування ділового механізму,
культура ділового спілкування, дотримання зобов’язань.
Виконані у єдиному стилі дизайн–концепції, що
підтримуються усім персоналом, компоненти фірмового
стилю формують загальну картинку корпоративності
– привабливого і солідарного образу організації, її
корпоративної культури. Вони забезпечують візуальну
і смислову ідентифікацію організації, її внутрішнє
і зовнішнє оформлення, що формує у соціального
оточення позитивне враження.
Отже, фірмовий стиль – це система проектування
зовнішнього образу організації. Явище, позначене як
фірмовий стиль, – це цілий ряд прийомів (графічних,
кольорових, пластичних, мовних і т.д.), які, з одного
боку, забезпечують єдність образності всієї продукції/
послуг підприємства, що сприймається будь–
яким спостерігачем, а з іншого – протиставляють
підприємство/послуги і його продукцію конкурентам.
Створення фірмового стилю в організації є складним
процесом. Тільки після того, як сформувалася загальна
концепція організації, можна розпочинати детальну
розробку основних складових фірмового стилю. До них
належать: товарний знак; прапор, вимпел; фірмовий
колір; фірмовий комплект шрифтів; фірмові особливості
дизайну виробленої продукції; фірмові сигнатури і
піктограми; документи і посвідчення (перепустки,
візитні картки, бейджики і т.д.); елементи діловодства
(фірмові бланки, конверти, календарі, папки–
реєстратори, записники і т.д.); зовнішнє оформлення
будівель; інтер’єри та їх елементи (настінні календарі,
панно, стенди і т.д.); фірмовий одяг або фірмові елементи
одягу (наприклад, краватка).
Правильна розробка фірмового стилю є творчим і
організаційним процесом. Ідентифікація організації, єдність
стильового вирішення – головна задача дизайнерів, які
працюють над створенням «зовнішнього образу» компанії.
Політика у сфері дизайну повинна підпорядковуватися
певним законам, які реально відбивають процеси,
структури, методи, власне внутрішню суть, характер
організації, її цінності. Дизайнер під час творчого процесу,
вивчаючи внутрішній зміст, створює зовнішню єдність
стильового образу фірми. Визначальними на початку
формування фірмового стилю можна назвати три складові,
які взаємодіють між собою, сприяють створенню образу
фірми: а) дизайн впливає на організацію всього комплексу
робочих місць, засобів інформації, вироблену продукцію,
транспорт; б) наукова організація праці сприяє підвищенню
рівня і якості продукції чи послуг, забезпечує безпеку праці,
відпочинок; в) архітектура покликана забезпечити високий
художній рівень будівель (єдність стильового вирішення як
інтер’єрів, так і екстер’єрів), умови опалення, освітлення, а
також благоустрій зон відпочинку.
Всі три фактори даної концепції взаємопов’язані,
здійснюють вплив один на одного і, перетинаючись,
забезпечують рішення необхідних і дуже важливих
задач: а) взаємодія наукової організації праці та
архітектури сприяє створенню оптимальних природних
і штучних умов праці, для чого використовуються закони
і вимоги санітарії та гігієни; б) взаємодія наукової
організації праці і дизайну за активного використання
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ергономічних, антропометричних знань і методів сприяє
створенню нових і вдосконаленню старих робочих
місць; в) взаємодія дизайну з архітектурою призводить
до створення естетично організованого середовища,
вирішеного в єдиній стильовій манері.
Всі ці фактори і визначають ту комплексну діяльність,
у яку ми вкладаємо поняття дизайну–діяльності під час
створення фірмового стилю у корпоративній культурі
організації. З погляду координації дизайну, середовище
будь–якого підприємства поділяється на чотири основні
функціональні і просторові сфери: робоче місце (меблі
– ергономічно зручні та естетично сучасні та ін.);
виробничі приміщення (інтер’єр, системи вентиляції,
опалення, освітлення і т.п.); комплекс, який включає в
себе зони відпочинку, читальні зали, спортивні споруди,
їдальні тощо; система візуальної орієнтації й інформації.
Кожна із чотирьох сфер під час детальної розробки
вимагає системного підходу.
Для
створення
емоційно–виразного
комплексу
(ансамблю), пов’язаного єдиною манерою виконання,
єдиним естетичним задумом, необхідно створити
струнке об’єднання всіх частин у ціле.
Отже, робота з іміджем і репутацією, фірмовим стилем
– це досить кропітка праця, яка торкається багатьох рівнів,
процесів і людей в організації, але в умовах конкуренції
без цього не можна обійтися. Значним чином цій роботі
сприяє грамотна розробка і використання символічних
елементів корпоративної культури.
Таким чином, можна зробити висновок, що
дослідження корпоративної культури на засадах
антропологічно і феноменологічно орієнтованої
методологічної програми сучасної соціології тіла,
дозволяє розглянути корпорацію як тіло, визначити його
механічну або органічну концептуалізацію, описати
як капсулоподібне формоутворення, яке виразно
підкреслює особливості урбаністичної культури. Також,
дослідження взаємодій таких культурнозамкнених
на собі капсул з позиції монадологічного принципу
Г. Ляйбніца, дозволяє визначити нові методологічні
орієнтири концептуалізації проблеми єдності у
множинності.
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Corporate culture in the discourse of corporeality
The article deals with the study of corporate culture in the discourse
of corporeality. It is aimed at determining external and internal functions of
corporate culture on the basis of anthropologically and phenomenologically
oriented methodological programme of the modern sociology of body. The author
defines the notions of image, stereotype and corporate image using the method
of content analysis. The characteristic features and the structure of corporate
image representation have been outlined. Corporate style has been considered
as an essential part of corporate culture which ensures company’s visual and
semantic identification, its internal and external form creating positive social
environment. The author comes to the conclusion that the study of corporate
culture in the discourse of corporeality helps to determine its mechanical and
organic conceptualization, describe it as a capsule like formation which shows the
peculiarities of urban culture.
Keywords: corporate culture, image, corporate image, sociology of the body,
corporate style.
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Мифология современного Интернета
Приведенные
материалы
позволяют
фиксировать
появление
качественно нового в смысле мифологического прозелитизма и экспансии мифа
онлайнового пространства, имеет в себе много имманентных характеристик
нового глобального мифа. Целью данной статьи является выделение
мифологических дискурсов современного Интернета, достигается благодаря
использованию методов контент–анализа и виртуальной антропологии. В
данной статье предпринята попытка исследования сетевой мифологической
реальности. Мифологическое исследования Интернета позволяет прийти к
выводу, что пространство сети формируется мифологической реальностью,
проблематика онлайновой мифологии все более активно разрабатывается
мифологами. Модификация мифологической среды с помощью актуализации
такой ее составляющей, как компьютерная мифология и формирование
нового сегмента мифологической науки должны стать предметом серьезных
исследований специалистов. В общей мифологии человечества появилось
новое измерение, которое, на наш взгляд, присутствует в Интернете.
Ключевые слова: мифология, Интернет, информационное общество.

(стаття друкується мовою оригіналу)
В современном информационном обществе множащиеся идентификации человека как мифологического существа включают в себя контекстуальность таких
аспектов, как мистика и оккультизм, мифы и табу, сглазы
и заговоры, поклонение и молитвенное служение и пр. во
Всемирной сети. Констатируем вариации рассмотрения
киберпространства как средства коммуникации: он
может восприниматься как дар инопланетян, сквозь
призму конспирологических теорий, постепенной
всеобщей манифестации сетевого общества (А. Г. Дугин
[1]) и т.д. Меня как светского специалиста интересует
тема, как оккультизм распространяется в Глобальной
паутине, и каков он – оккультный Интернет. Можно
обратить исследовательское внимание на «желтые»
страницы WWW, связанные с мистикой и оккультизмом,
кристаллографией и гаданиями, паранормальными и
трансцендентальными явлениями, – я выделяю эти
аспекты как наиболее значимые, поскольку в данном
случае онлайновое пространство предстает как источник
этих знаний. Целью данной статьи является вычленение
мифологических дискурсов современного Интернета.
Компьютерные и информационные системы
находят применение во все новых сферах жизни, при
взаимодействии человека с системами информатики
происходит преобразование его деятельности за счет
опосредования ее знаковыми системами. На наш взгляд,
существенную роль в социально–мифологической реальности в настоящее время играют технологии, связанные
с применением WWW. В связи с этим, актуальным
представляется изучение мифологических последствий
применения IT. Восприятие компьютера и самой
Сети многими пользователями остается магическим,
иррациональным, смешанным с удивлением и тщательно
вытесняемым страхом.
Святым электронной культуры журнал Wired
назвал канадского философа и культуролога Маршалла
Маклюэна («пророка из Торонто»). В 1960–х, начале
1970–х годов имя Маклюэна в сознании среднего
американского обывателя стояло едва ли не в одном ряду
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с Христом, Фрейдом и Марксом. Его книги переведены на
все европейские языки и изданы огромными тиражами.
Мифологический характер электронной культуры
обозначен ученым в следующем: «Вначале мы формируем
технологии, а потом они формируют нас», знаменуя собой
выход в большую жизнь «поколений, с телевизором своей
матери всосавших все времена и пространства мира через
рекламу». В середине ХХ века он предсказал Большое
слияние руки с кнопкой, телевизора с глазом, компьютера
с телом, человека с Сетью.
Его афоризм – «Средство коммуникации – это
сообщение» (the Мedium is the Мessage) все еще
произносится всем миром как мантра. Маклюэн
позже придумал и иной вариант фразы – «средство
коммуникации – это массаж» и назвал так одну из своих
книг (The Medium is the Massage). По его мнению, средства
коммуникации «оглаживают, массируют человека,
исподволь, незаметно меняя законы восприятия» [2].
Масс–медиа являются Посланием, ниспосланным
человеку свыше и поддающимся разгадке лишь по
мере их развития. Но если в случае колеса и телескопа
речь идет о «расширении» возможностей движения
и зрения, т.е. отдельных способностей человека, то в
случае электронных (или «электрических», как называл
их М. Маклюэн) средств коммуникации, ведущих свое
происхождение от проволочного телеграфа, речь идет
уже о «продолжении» и «расширении» самой нервной
системы человека [3]. Сегодня М. Маклюэн живет и
даже посмертно выпускает книги как бессмертный
святой электронной культуры [4].
Для обычного человека Интернет – своего рода
отображение непостижимого Божьего промысла:
контролировать это пространство рядовой пользователь
не способен (да и в глубине души он вообще сомневается,
что его можно контролировать). Поэтому буквально
с момента своего появления великая и ужасная
Сеть начала обрастать разнообразными приметами,
большинство из которых банальны и касаются
житейских аспектов. В свое время среди интернет–
пользователей была популярна баннеромантия – гадание
по баннерам (иллюстрированным рекламным ссылкам).
Считается, что случайный характер показа баннеров
в системах баннерного обмена позволяет получать
ответы на сформулированные вопросы аналогично
тому, как это происходит при гадании по «Книге
Перемен» («И–цзин»), а также в целом ряде других
гаданий. В онлайновом пространстве тогда появились
сайты, серьезно рассматривающих и анализирующих
баннеромантию. Создавались целые сетевые ресурсы
по толкованию самых разнообразных баннеров: так,
увидеть порнобаннер – к разлуке, лотерейный или
баннер виртуального казино – к неожиданной перемене
обстоятельств и т.д. [5].
Чтобы оптимизировать Сеть, была идея создать
второй Интернет (эзотерический и оккультный) –
полузакрытую VIP–сеть с дорогим доступом и дорогими
высококачественными услугами, без детского порно,
спама, вирусов и прочей, с точки зрения «белых»
корпораций, сетевой нечистой силы. Но тогда взяли верх
соображения экономии, и теперь корпорациям приходится
платить дважды. Компьютер из эзотерического идола
превратился в инструмент для рядового пользователя,
и старые времена, времена богов, уходят в прошлое, а
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графическая оболочка Windows проложила лестницу в
электронные небеса для «обычных людей», тем самым
низведя на нет само понятие элитарности приобщения к
компьютерным технологиям.
Руководители «Лаборатории Касперского» стабильно делают мрачные прогнозы относительно перспектив
киберпространства. «Сейчас Интернет сидит на
таблетках, вскоре капельница и морг», – пообещал
Касперский [6]. Компьютерный игрок при жизни может
оказаться в загробном царстве «фэнтази» и стать в
нем если не богом, то «бэтменом» – спасителем мира.
Испытываемые человеком ощущения совпадут с образом
рая, хранящимся в тайниках нашей бессознательной
памяти. Извлечение человека из компьютерного клуба
становится для него актом изгнания из рая, «отлучением»
в прямом смысле слова. А так хочется обрести рай хотя
бы в компьютере [7].
В эпоху медиакратического постмодерна (Алексей
Пензин), возможно, станут реальностью слова Нео
из финала кинофильма «Матрица» о том, что отныне
будет «мир без диктата и запретов, мир без границ, мир,
где возможно все. Что будет дальше – решать нам».
Выходящих в Сеть (пока) с каждым днем становится все
больше. Как отмечает Вадим Штепа, если рассматривать
эту перспективу социологически – это путь к сетевому
обществу, этнологически – к новому народу (упомянутый
в «Матрице» подземный «Сион» известен в русских
мифах как сокрытый град Китеж), антропологически –
возникновение совершенно нового (хотя может быть –
просто давно забытого) типа «универсальных людей»,
которые вмещают весь кругозор цивилизации.
Интернет – ступень перехода человечества от хаоса
к космосу, сакральное пространство зарождающегося,
становящегося бытия, волшебная и сказочная
(заколдованная) сетевая реальность. Интернет (или
киберпространство – Уильям Гибсон) предстает как
трехмерная картинка, проецируемая в мозг, чья нервная
система напрямую подсоединена к компьютерной сети.
Философия киберпанка предстает как новое развитие
идей транс– и постгуманизма, желания человека выйти
за рамки своих возможностей: при трансгуманизме это
достигается путем добавления новых органов чувств,
увеличения продолжительности жизни и освоения новых
сред обитания; постгуманизм исследует возможности
переноса индивидуального сознания на иные носители,
слияния в суперорганизм.
Интернет предстает как сакральное начало бытия,
Герой–освободитель человеческого мира в целом
(оффлайнового и онлайнового), фактором, революционизирующим, расколдовывающим наш мир – Константин
Сельчёнок определяет его понятиями Сверхсистема,
Метачеловеческое Существо, Постчеловеческая Форма
Жизни,
Гиперчеловеческая
Культура,
Целостное
Общепланетарное Симфоническое МЫ Отдельных
Человеческих Разумов, Мегасущество, Сверхсущество,
Геокосм и Метакосм, Информационный Социум,
Сверхчеловек, Гиперсущество, Мегакоммуникационная
Сеть, Планетарная Сеть Разума, и наконец Ноосфера, или
анаксагоровский Нус – Единый Разум Реальности [8].
В заключение можно обозначить следующее. В
ХХІ веке мы живем в ситуации головокружительной
скорости развития сетевых технологий. Компьютеры
стремительно вторгаются в человеческую жизнь, и мы
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зачастую даже не осознаем, что начинаем во многом
зависеть от машин, а также того, насколько онлайновая
реальность модифицирует среду обитания человека.
Интернет рассматривают как своего рода Ноосферу,
Зазеркалье, Матрицу, где человек может почувствовать
себя демиургом, творцом мира и его нарративов. В
настоящее время технологии, связанные с применением
Интернета, играют существенную роль и в создании
мифологических конструктов.
В данной статье сделана попытка исследования
становящейся сетевой мифологической реальности.
Независимое мифологическое исследование Интернета
позволяет прийти к выводу, что пространство
Сети представляет неуклонно формирующуюся
мифологическую реальность, проблематика онлайновой
(сетевой, компьютерной) мифологии все более
активно разрабатывается мифологами. Следует также
констатировать, что модификация мифологической
среды посредством актуализации такой ее составляющей,
как компьютерная мифология, и формирование
нового сегмента мифологической науки должны стать
предметом основательных исследований специалистов.
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Mythology of the contemporary Internet
The above materials allow to capture the appearance of qualitatively new in
the sense of mythological proselytism and the expansion of the myth the online space,
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which has many inherent characteristics of the new global myth. The purpose of this
article is to separate the mythological discourses of the modern Internet, which is
achieved by the using of the methods of content analysis and virtual anthropology.
In this article, an attempt to study the network mythological reality is made. The
mythological study of Internet allows us to conclude that the network space is
formed by the mythological reality; mythologists are increasingly developing the
thematic of online mythology. Modification of the mythological environment by
updating its component, such as computer mythology, and the formation of a new
segment of mythological science, should become the subject of thorough research of
specialists. In the general mythology of humankind, a new dimension has appeared
which, in our opinion, is present in Internet.
Keywords: mythology, Internet, information society.
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Міфологія сучасного Інтернету
Наведені матеріали дозволяють фіксувати появу якісно нового у сенсі
міфологічного прозелітизму і експансії міфу онлайнового простору, що має
в собі багато іманентних характеристик нового глобального міфу. Метою
даної статті є виокремлення міфологічних дискурсів сучасного Інтернету, що
досягається завдяки використанню методів контент–аналізу та віртуальної
антропології. У даній статті зроблена спроба дослідження мережевої
міфологічної реальності. Міфологічне дослідження Інтернету дозволяє
дійти висновку, що простір мережі формується міфологічною реальністю,
проблематика онлайнової міфології все більш активно розробляється
міфологами. Модифікація міфологічного середовища за допомогою
актуалізації такої її складової, як комп’ютерна міфологія, і формування
нового сегменту міфологічної науки повинні стати предметом ґрунтовних
досліджень фахівців. У загальній міфології людства з’явився новий вимір,
який, на наш погляд, є присутнім в Інтернеті.
Ключові слова: міфологія, Інтернет, інформаційне суспільство.
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До питання впливу неоплатонічної філософії
на формування вітчизняної філософської думки
XVI–XVII ст.
Досліджується зв’язок філософської спадщини вітчизняних філософів
XVI–XVII ст. з неоплатонічним вченням. На основі компаративного
аналізу творів неолатоніків і українських полемістів проаналізовано
вплив ареопагітського неоплатонізму на формування концепції Бога та
богопізнання у творчості Василя Суражського, Фікари, Клірика Острозького,
К.–Т. Ставровецького. Показано вплив ідеї неоплатонічної тріадології на
трактування догмату Трійці вітчизняними мислителями XVI–XVII ст.
Ключові слова: неоплатонічна філософія,вітчизняна філософська
думка, Бог, богопізнання, неоплатонічна тріадологія, Трійця.

У релігіях багатьох народів – халдеїв, перських магів,
єгипетських жерців, орфіків, а також в античній філософії
знаходимо сліди вчення про троїчність Божества. Та в
жодному вченні ця ідея не розроблена так досконало, як
в неоплатонізмі. Засновник і найяскравіший представник
античного неоплатонізму у своїх роздумах найбільше
уваги приділяв проблемі трьох основних іпостасей –
Єдиного, Ума і Душі. Вони оформилися у його вченні в
глибоко продуману діалектичну тріаду. Саме в Плотіна
зустрічаємо геніальне передчуття християнської Трійці,
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відображене в його тріадології, яка розсіяна по всіх його
шести Еннеадах, але в довершеному вигляді постає в
трактаті «Про три первинні іпостасі» [1, с. 61].
Неоплатонізм був об’єктом і предметом вивчення
багатьох поколінь учених різних країн. Теми
неоплатонізму торкалися в своїх працях ряд авторів,
серед них, насамперед, П. Адо, В. Андрушко, С. Данелія,
О. Лосєв, І. Мейєндорф, Ш. Нуцубідзе, Г. Прохоров
та ін. Однак, поза увагою дослідників залишається
проблема зв’язку спадщини українських мислителів
з неоплатонічним ученням. З’ясовано лише деякі
аспекти впливу неоплатонізму на розвиток української
філософської думки. Цій проблемі присвячені праці
В. Андрушка, М. Бичварова, В. Горського, І. Іваня,
М. Кашуби, В. Литвинова, В. Нічик, Я. Стратій та ін.
Суттєво збагачує історико–філософські дослідження з
цієї теми монографія І. Паславського [2], у якій дослідник
розкриває роль неоплатонізму в розвитку реформаційно–
гуманістичних ідей та простежує шляхи його поширення
в Україні. Частково торкнувся цієї проблеми І. Мозговий
у монографії «Неоплатонізм і християнство» [1], у
якій досліджено освоєння неоплатонічної спадщини у
філософії України від часів Київської Русі до XVII cт.
Еволюції християнського неоплатонізму присвячена
монографія Ю. Чорноморця «Візантійський неоплатонізм
від Діонісія Ареопагіта до Геннадія Схоларія» [3].
Як відомо, специфікою християнського віровчення є
уявлення про Бога як абсолютну єдність і безконечність.
Разом з тим, згідно з основним християнським догматом,
єдиний Бог виступає в трьох іпостасях: Бога–Отця,
Бога–Сина і Бога–Духа Святого. Обґрунтування догмату
Трійці завжди було чи не найскладнішою теолого–
філософською проблемою християнства.
Ця ж проблема постає одною із центральних у
філософських міркуваннях українських мислителів епохи
Відродження. Її актуальність зумовлювалась полемічним
спрямуванням проти католицького тлумачення догмату
сходження Святого Духа (filioque), який став каменем
спотикання у полеміці між православними і католиками.
Перші твердили, що Святий Дух сходить лише від Отця,
а другі – що й від Сина. Дискусії стосовно цього догмату
змусили українських діячів звернутись до тринітарної
проблематики.
Філософським підґрунтям для діяльності українських
мислителів XVI–XVII ст. послужили витлумачені
в контексті українського світоглядного менталітету
ідеї неоплатонізму. Захищаючи позиції українського
православ’я, в пошуках необхідної аргументації полемісти
звертаються до творів отців церкви – каппадокійців,
Максима Сповідника, Іоана Дамаскіна і, особливо,
Псевдо–Діонісія Ареопагіта, які перебували під могутнім
впливом неоплатонізму. Ідеї неоплатонізму пронизують і
власні твори полемістів, видані в українських друкарнях.
В цьому плані можна аргументовано говорити про
вітчизняний варіант неоплатонівської філософії –
український неоплатонізм XVI–XVII ст.
З огляду на те, що проблема впливу ідей неоплатонізму
на трактування догмату Трійці українськими мислителями
XVI–XVII ст. залишається і сьогодні маловивченою, вона
стала предметом наукового осмислення у цій статті.
У наявному в полемічних творах острозьких
книжників понятті триєдиного Бога об’єдналися
переосмислені на ґрунті східного християнства три
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іпостасі неоплатонівскої тріади: неоплатонівське Єдине
відповідало безначальному Отцю, Ум співвідносився
з божественним Сином–логосом, а Світова Душа – з
«животворящим духом». Найвищим авторитетом у
питанні про суть єдиного Бога та його множинність у
Трійці був Псевдо–Діонісій Ареопагіт. Осмислюючи
проблему догмату Пресвятої Трійці, острозькі
книжники обстоювали думку про внутрішню єдність
триіпостасного божества – Свята Трійця є в «тройці
одиниця».
Намагаючись викласти своє трактування догмату
Трійці, розкрити у доступній йому теологічній формі
діалектику єдиного і множинного, Василь Суразький
стверджує: «Три бо единъ Богъ, равни и совокуплени
божеством, соединени разделительне и разделени
соедельнительни» [4, с. 55]. З метою дохідливішого
пояснення свого бачення цієї проблеми мислитель
проводить аналогію між Трійцею і сонцем. Як неможливо
відокремити сонце і світло, яке воно випромінює, так
Син і Дух Святий нерозривні з Отцем і один з одним,
стверджує він. І подібно до того, як у людині розум,
слово і дух одне в одному нерозривно містяться й одне
в одне не перетворюються, так і в єдиній Божественній
істоті злилися у вічній єдності «безначальный» Отець
і співвічні і породжені ним «собезначальный» Син і
«соприсносущный» Дух [4, с. 57].
Багато уваги приділяв проблемі догмату Трійці
один з провідних полемістів Кирило–Транквіліон
Ставровецький. Аналіз його твору «Зерцало богословії»
показує, що у своїх роздумах про Трійцю він близький
до ідей Псевдо–Діонісій Ареопагіта. Полеміст розрізняв
три іпостазі Бога, які хоч і перебувають у єдності, та не
зливаються в одне: «Разділяєт же ся божество въ три
ипостаси и лица и свойства, в триименное: въ Отца и
Сина и Святого Духа; нероздільно же битностю завше
битною и истностю, величеством, владзою, царством,
силою, волею, радою, мудростю, предвічностю і
вічностю» [5, с. 215].
У своїх творах полемісти розвивали концепцію
субстанційної трансцендентності й іманентності
триєдиного Бога. У їхньому розумінні Бог постає як
трансцендентний, тобто такий, що перебуває за межами
людського буття, мислення і пізнання, перевершуючи
все своєю природою. Причому, таке трактування Бога
ґрунтувалось на сприйнятті його першої іпостасі – Бога–
Отця. Корені цієї концепції сягають вчення неоплатоніків
про абсолютну трансцендентність Єдиного, яке
тлумачиться ними як безначальність (ненароджуваність)
і незмінність, замкнута в собі самодостатня єдність, яка
«перебуває по той бік мислення, вище самого буття і
сутності» [6, с. 115].
У розумінні полемістів поняття Бога, крім того, що
воно було релігійним поняттям, включало ще і філософське
уявлення про субстанцію, оскільки Бог, як і в неоплатоніків,
наділявся атрибутами вічності й безконечності. Сенс
кожної божої субстанції полягав у тому, що Отець вважався
праосновою чистого буття, Син – народжений ним логос,
смислове оформлення буття, а Дух – початок, який творить
на основі поєднання буття і логосу.
Клірик Острозький (кін. XVI – поч. XVIІ ст.), один з
найталановитіших полемістів свого часу, писав: «Один
Бог, – Отець Слова живого, сповнений премудрості
й могутності, досконалий образ вічного буття, Отець
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одного Сина і один Господь, один від одного, Бог від Бога,
подоба і образ Божества, і Слово діяльне, премудрість
вседержительна, всього творець і могутність... Син
правдивий правдивого Отця, невідомий невідомого,
невимовний невимовного, безсмертний безсмертного,
завжди існуючий завжди існуючого...один Бог, який
перед усім і над усім в усьому» [7, с. 452–453].
І в неоплатонізмі, і в християнстві перша
божественна іпостась породжує другу. Неоплатонічне
Єдине, залишаючись абсолютно непорушним і ніби
звертаючись до самого себе і споглядаючи себе, еманує
другу божественну іпостась – Ум або Дух. Ум Плотіна
є принципом всякого буття, абсолютно самостійним
і незалежним. На противагу простому й без’якісному
Єдиному, Ум є реальною об’єктивацією його змісту і
актуалізацією його творчої потенції. Хоч він існує поряд
з Єдиним і є ніби другим Богом, проте як породження
Єдиного за своєю гідністю є нижчим від нього.
Вчення про другу іпостась Пресвятої Трійці – Бога–
Сина є серцевиною тринітарного вчення в християнстві.
Згідно з основними догматами, Син Божий Єдинородний
Отцю, народжений одвічно, нестворений, єдиносущний
Отцю і водночас спаситель. Син був народжений Отцем із
своєї сутності як Слово (Логос) і споконвічно перебував
з ним. Однак, на відміну від Трійці, між складовими
неаплатонічної тріади немає рівності, оскільки за часом
і досконалістю третя йде за другою, а друга – за першою.
Крім того, стуктура тріади субординаційна, оскільки
перше (Єдине) породжує друге (Ум), а друге – третє
(Світову Душу), тоді як згідно з греко–візантійською
православною версією перша особа (Отець) народжує
другу (Сина) і третю (Духа Святого).
Більшість українських мислителів дотримувались
православної інтерпретації основоположного християнського догмату Трійці, що базувалась на
неоплатонівській традиції. Однак, обстоюючи думку
про рівносутність Осіб–іпостасей, вони не приймають
введений католиками в структуру Трійці принцип
субординації.
І тріада, і Трійця передбачають буття третьої
іпостасі. Нею у неоплатонізмі є Світова Душа як остання
ланка, що замикає іманентний процес діалектичного
саморозвитку Єдиного. Плотін стверджував, що, як
і Єдине, Ум переповнюється, переливається через
край і за допомогою Єдиного породжує Світову
Душу, яка відноситься до Ума так, як Ум до Єдиного
і за божественною гідністю є нижчою за нього. Отже,
Світова Душа отримує свою іпостась від Ума і є його
образом (eidos), так само, як Ум є образом Єдиного.
Плотін приписує їй функції Деміурга, творця світу
і всіх істот, який оживлює Космос, розташовує все у
відповідності з ієрархією буття і перебуває в кожній
його частині. Світова Душа утворює нижчу межу
надчуттєвого світу, а кожна з її частин розпадається на
множинність окремих Душ.
У християнстві як Отець ніколи не був без Слова,
так і Слово – без Духа, який проявляє його силу. Згідно
з греко–візантійською православною версією, Святий
Дух походить тільки Бога–Отця, а Бог–Син вважається
іпостассю, рівною Святому Духу. Католицька теологія
в уявлення про осіб божественної Трійці вносить
поняття ієрархічності і надає тлумаченню триєдності
еманаційних і субординаційних рис. Таке трактування

255

Випуск 127

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

давало підставу її теоретикам розглядати другу, а
особливо третю особу Трійці, завдяки яким, на їх думку,
відбувалось спілкування вищої сили з людиною, як
божество нижчого порядку.
Розглядаючи проблему «о равенстве персон бозъс[ь]
ких», К.–Т. Ставровецький писав: «А в тих персонах
бозъс[ь]ких ведле присносущнаго битія их німаш ні
єдинои персони первійшеи и посліднеи, но всі три
равни, без початку и без конца, предвічни і вічни. А
єслі би кто простотою или от єретиков змишляв, яковой
персоні бозъс[ь]кой початок под. часом и літи, таковий
Арієвим недругом зловірія сліпотуєт» [5, с. 215]. Цими
словами К.–Т. Ставровецький, посилаючись на Псевдо–
Діонісія Ареопагіта, стверджував рівність всіх трьох
осіб Пресвятої Трійці. Жодна з них не є ні первісною,
ні останньою, всі вічні, хоч і мають свої «власности»:
Отець є «нерожденіє», Син – «рожденіє», Дух святий
– «исхожденіє» [Там само]. Критикуючи аріанство,
мислитель спростовував положення католицького
віровчення, згідно з яким існує не лише Святий Дух, що
походить від Отця, а й Святий Дух дарів – благодать,
який походить від Сина.
Прагнучи довести неспроможність католицького вчення
про два джерела походження Святого Духа, за допомогою
якого римські богослови обґрунтовували верховенство
папи над усім християнським світом, острозькі книжники
спиралися на ідеї неоплатонізму, обґрунтовані у творах
Плотіна і Прокла, а також на східнопатристичну
філософську спадщину. «Исходитъ убо духъ святый отъ
отца неисходне, – пояснює Василь Суразький, – якоже и
сынъ родися от отца неотлучне, присто въ отци и во друг
друзе пребывюще, несмесне и неразделне, неизреченне и
непостежиме [4, с. 57]. У своїх намаганнях спростувати
католицьке трактування догмата (filioque) полеміст
наполегливо проводить думку, що Отець посилає Святого
Духа і народжує сина. Подібно до того, як джерелом
походження людського слова, вимовленого устами, є розум,
тобто воно причетне духу, ним створюється, тимчасом як
обидва – слово і дух – здобувають своє буття від розуму
з тїєю лише різницею, що одне є «ражательне», а інше –
«исходительне», так і Отець є джерелом і коренем , від
якого народився Син – слово (логос) і Дух, що супроводжує
його і виявляє його дію [4, с. 62].
Подібну думку висловлює у рецензії на твір
К.–Т. Ставровецького «Зерцало богословії» Йов
Княгинецький. Як і Василь Суразький, він наголошує,
що стосовно божественної Трійці з метою заперечення
католицького догмата filioque слід підкреслювати, що
Святий Дух походить тільки від Бога–Отця і ні в якому
разі не від Бога–Сина. У своїй негативній рецензії Йов
Княгинецький звертає увагу автора твору на неправильно
вжитий, на його думку, термін. К.–Т. Ставровецький
стверджує, що Дух Святий «исходит(ь)» на «чины
ангельскіи». Термін «исхожденіе», вважає Княгинецький,
може використовуватися лише стосовно божественної
Трійці, а щодо ангельський чинів можна вживати лише
термін «действіе». Таким чином показується відмінність
Трійці від ангелів і земних творінь.
На думку острозьких книжників, будучи присутнім
у світі у всій своїй повноті, Бог все наповнює собою
й одухотворює завдяки третій іпостасі Трійці –
«животворящому духові». Через Духа Бог входить в
людську Душу і, перебуваючи в людині, дарує їй пізнання
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про себе. Його присутність у людській душі визначає
високу цінність «внутрішньої людини», пізнання якої
стає найвищою метою людського самоутвердження.
І в неоплатонізмі, і в християнстві триєдина
божественна істота є першопричиною всього та метою,
до якої прагне людина, що намагається пізнати Бога,
злитися з божественною природою.
Перша верховна іпостась Плотіна є непізнаваною,
її не можна якимось чином пояснити чи виразити:
«Верховне начало недоступне ні найменуванню словом,
ні чуттєвому сприйняттю, ні науковому пізнанню [6,
с. 320–321]. Мислитель стверджує, що ми не здатні
сказати, що таке Бог і можемо «швидше заперечувати
в ньому те, що воно не є, ніж стверджувати те, що
воно є» [Там само, с. 158]. Заперечуючи будь–які
акциденції божества, Плотін започаткував теоретичне
обґрунтування апофатичного богослов’я, яке набуло
свого дальшого розвитку в християнстві. Класичного
вигляду ідея непізнаваності Бога набула в «Корпусі
Ареопагітик» Псевдо–Діонісія Ареопагіта. У своєму
найкоротшому трактаті «Про містичне богослов’я»
мислитель слідом за Плотіном детально обгрунтовує
ідею непізнаваності Бога і підкреслює, що апофатичний
шлях є єдино правильним і досконалим.
Виходячи з розробленої Плотіном і Псевдо–Діонісієм
Ареопагітом апофатичної теології, українські мислителі
підкреслювали абсолютну невизначеність триєдиного
Бога. Жодне визначення Бога, на їх думку, не може
охопити безконечності божественної природи.
Василь Суразький наголошував, що «божественные
догматы выше всякого помысла», тому вони «вірою
токмо зрима и познаваема» [4, с. 33]. Апофатчний метод
він вважав єдино можливим способом пізнання Бога,
бо Богові не можна приписувати жодного з понять, які
стосуються земного світу. Навіть визначення «Бог–
Отець», «Бог–Цар» є безпредметні, оскільки «Бог не
спить», «не упивається», «з чрева не рождає» і не може
«где на особном місці стояти», оскільки він «вєздє бо єсть
и все наполняєт» [Там само, с. 53].
Кирило–Транквіліон
Ставровецький
також
підкреслював непізнаваність Бога, його недоступність
для людського розуму і почуттів, критикував спроби
приписати божеству якості, притаманні людині. Найбільш
адекватним способом осмислення божественної
сутності, стверджує він, є послідовне заперечення будь–
яких властивостей і атрибутів, які спостерігаються в
речах навколишнього світу. Відкидаючи звинувачення в
тому, що своїм «отреченієм» він зводить Бога в небуття,
Ставровецький писав: «Непостиженіем постизаю
непостежимого Бога» [4, с. 213].
Отже, аналіз творів українських мислителів XVI–
XVIІ ст. свідчить, що у більшості з них наявні елементи
неоплатонізму. Це був переважно середньовічний
неоплатонізм у його ареопагітському тлумаченні. У руслі
ареопагітської традиції осмислюється в українській
філософській думці цього часу і тринітарна проблема.
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Щодо деяких особливостей релігійної складової
крос–культурних комунікацій в сучасному
українському соціумі

Метою нашої роботи є проаналізувати і висвітлити шляхи і методи
покращення соціального устрою, зокрема спираючись на дослідження такої
духовної сфери, як релігія, у порівнянні закордонного досвіду із вітчизняним.
У роботі використовувались прийоми аналітичного філософського методу в
рамках системного підходу.
Автором, зокрема, здійснено порівняльний аналіз відношення до праці і
відповідним матеріальним благополуччям в межах таких сучасних релігійних
течій, як християнство та рідновірство, з висвітленням як їх спільності,
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так і відмінності щодо особливостей застосування у країнах проживання.
Висновки можуть бути прийнятними у такій сфері наукових розвідок, як
шляхи і методи покращення крос–культурних комунікацій на сучасному етапі
становлення України як правової соціальної держави.
Ключові слова: крос–культурні комунікації, протестантизм,
рідновірство, синкретизм.

Підставою для аналізу відповідного напрямку
досліджень є актуальність постійного розширення
мультикультурного простору нашої країни і необхідність
вдосконалення відповідних крос–культурних комунікацій. Але якого роду «зацікавленість» нас хвилює?
Різноманітність усіх аспектів, дійсно, в межах однієї
публікації висвітлити не представляється можливим.
Тому зупинимось тільки на деяких з них.
Отже, своєрідним «поштовхом» до написання
публікації була Міжнародна наукова конференція
«Реформація і сучасний світ (Філософія. Богослов’я.
Наука)», присвячена 500–річчю Реформації і організована на базі філософського факультету Одеського
національного університету імені І. І. Мечникова
28–29 вересня 2017 року, у якій автор приймав участь.
В матеріалах конференції, зокрема, відмічалося, що
обговорювалося широке коло публічних дискусій про
міжконфесійний діалог, толерантність та екуменізм,
суперечливий і нерозривний зв’язок науки та релігії,
діяльнісну участь релігійних організацій у драматичних
суспільно–політичних перетвореннях в сучасній Україні
на переламному етапі її розвитку – можливо, не менш
визначальному, ніж у часи Мартіна Лютера [1]. Серед
усіх цих напрямків роботи конференції хотілося б, в
першу чергу, розвинути такий, як «Вплив філософських і
богословських ідей Реформації на економічні і політичні
процеси сучасного суспільства». І це цілком обґрунтовано,
оскільки, як відомо, саме «економіка визначає можливості
та міць держави» [2, с. 93].
Аналіз можливо розпочати з такого відомого факту,
як те, що релігія впливає на економічну успішність
соціуму. У християнському світі протестанти фінансово
найуспішніші, католики – десь посередині, а православні
країни – в основному відсталі і приречені на бідність.
Феномен помітив і спробував пояснити ще Макс Вебер
у праці «Протестантська етика і дух капіталізму».
Пізніше вченого багато критикували, однак основа
теорії жива й досі: «релігія визначає економічну
ідеологію суспільства» [3]. У праці Вебера, в свою
чергу, відмічається, що для протестантів спасіння душі
виражається у тому, наскільки ти успішний у мирському
житті, найвище завдання якого – виконання професійного
обов’язку, а соціальна й економічна успішність показує,
що людина робить все правильно, Бог з нею і всіляко
їй сприяє. Для православ’я ж (особливо українського
та російського, куди православ’я прийшло у варіанті
аскетичного візантійського монашества) характерна
«негативна» господарська етика, через неявну зневагу
до матеріального, і тенденцію ставлення до праці, як
до необхідного зла з обов’язковою акцентуацію на її
«тяжкості»: «Ліпше жменя спокою, ніж дві жмені тяжкої
праці й гонитви за вітром» (Екклезіаста 4:6); «Немає
нічого ліпшого для людини, ніж їсти та пити і тішитися
своєю тяжкою працею» (Екклезіаста 2:24). Та й, взагалі,
православ’я від самого «початку» наголошує, що через
гріх ми приречені на тяжку роботу, оскільки Бог сказав
Адамові: «За те, що ти послухав голосу жінки своєї та їв
з того дерева, що Я наказав був тобі, говорячи: Від нього
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не їж, проклята через тебе земля! Ти в скорботі будеш
їсти від неї всі дні свого життя… У поті свого лиця ти
їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти
взятий» (Бут.3:17–19). Відмічається, таким чином, що
православ’я більш тяжіє до «духовного», «піднесеного»,
аніж до «мирського», «приземленого». Зазначимо, між
тим, таку думку, що, як також відомо, у будь–якої справи
є й інший бік. Як щодо протестантизму, то вважається,
що це – споживацьке ставлення до інших людей, світу
й природи.
Проводяться, відповідно, паралелі матеріального
«процвітання» протестантів з волелюбною вдачею
американських колоністів, які хлинули завойовувати
відкриті нові землі, сподіваючись лише на свої власні
сили і розсуд. Це знаходить своє підтвердження зокрема
у тому факті, що одне з питань у брошурці для тих, хто
готується до іспиту для отримання громадянства США
є «Чому пілігрими вирушили до Америки?». Тут таки
правильна відповідь, вичерпна у своїй лаконічності: «За
релігійною свободою». Релігійну свободу американці
вважають стовпом власної ідентичності; вони були
ладні «долати заради неї океан, вставати до зброї
і терпіти поневіряння» [4]. Зазначене підкреслює
й американський політолог Семюел Хантінгтон,
який вважав, що саме протестантське походження
надає американській нації унікальність і допомагає
зрозуміти, чому навіть у ХХІ столітті релігія лишалася
ключовим елементом американської ідентичності.
«Америка народилася протестантською; буржуазний
же, ліберальний дух сформувався пізніше, причому
він не стільки був «імпортований» з Європи, скільки
розвинувся самостійно, виріс з протестантської культури
перших громад» [4]. Також відмітимо, Хантінгтон писав,
що «Україна може розділитись по культурній лінії між
більш католицькою Західною Україною і православною
Східною Україною: хоча цей підхід висуває на
перший план можливість російсько–української війни,
цивілізаційний підхід зводить його до мінімуму» [5].
Відома така максима, що «кожний бачить [у
чомусь] те, що хоче бачити». Також відомо, що Біблія –
досить суперечливий витвір. Відтак, виходячи з цього,
кожна релігійна течія акцентує увагу саме на якомусь
одному з аспектів Біблії. Навіть виникло таке поняття
як «Біблійна герменевтика» – мистецтво тлумачення
та інтерпретації Біблії. Якраз щодо цього однією з
характерних рис, притаманних протестантизму, є дозвіл
на вільне самостійне трактування Біблії, на відміну від
православ’я, де право інтерпретації належить церкві.
В контексті зазначеного можливо у якості своєрідного
«виправдання» розповсюдження саме православ’я в
Україні звернутися до т.зв. «етногеографічних» засад.
А саме, це той факт, що максима «Бог терпел и нам
велел» (рос.) можлива бути зрозумілою з огляду на те,
що українські родючі землі завжди були дуже «ласим
шматочком» для усіх народів, що проживали поруч.
І відповідно фактично уся історія України – це історія
боротьби за свою землю, своє «коріння», своє «місце
під сонцем». Відтак і сформувалась відповідна вдача,
ментальність українського народу, у фольклорі якого
домінують протяжні тужні пісні про «щастя, волю,
лихо й долю». До речі, щодо музичних «уподобань»
протестантів, то можливо зазначити, що у передмові
до «Збірки пісень до поховання спочилих» сам Лютер
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написав: «Ми заради доброго прикладу відібрали красиві
мелодії і пісні, що використовувалися при папстві для
всеношних, заупокійних мес і поховань… і надрукували
деякі з них в цій книжечці… але забезпечили їх іншими
текстами, щоб оспівувати артикул про воскресіння,
а не чистилище з його муками і задоволенням за
гріхи, в якому померлі не можуть спочивати і знайти
заспокоєння» [6]. Відповідно, на сьогоднішній час на
протестантських богослужіннях можна почути музику
найрізноманітніших напрямків: це і твори, які вже
давно стали класикою – фрагменти католицької меси
або православної літургії, протестантські хорали Баха,
Генделя, духовні твори Моцарта та інших композиторів;
і негритянські спірічуелси, і музичні твори сучасних
жанрів і стилів – від популярної музики до важкого року.
Безумовно, у всіх народів є те, що їх споріднює – це
потяг до свободи. Відтак, американський протестантизм,
на відміну від України, «отримав у розпорядження» т.зв.
«вільні від цивілізації землі».
Якраз щодо останнього, то хотілося б звернути
увагу ще на один аспект, зокрема ставлення до праці
прибічників в сучасній Україні такої релігійної течії, як
т.зв. «Рідна Віра». Так, зокрема, у їх основоположеннях
наголошується наступне. «Культ Сонця прийшов на
Україну в кінці бронзової епохи, i завдяки сему культові
українці, як осілий народ, сотворили обрядові пісні на
соняшні свята з приспівкою «Даждь–Боже!». Нашу
увагу привертає також поема «Князь Лаборець. Міт
Срібної Землі», написана в 1923 році. Поему надрукував
Володимир Шаян частинами у своєму квартальнику
«Світання» [15. №№ 6–10], у повному обсязі я
опублікувала її в часописі «Сварог» [14. № 4]. Головна
ідея твору – відданість Рідній предківській вірі, яка
завжди рятує народ від занепаду. Головний герой поеми,
князь Ляборець з Ужгороду, отримав від Дажбога «ясний
перстень з огнецвітом», який давав народові незліченні
скарби, а князеві розкривав таємниці буття і природи.
Спокусившись на проповіді улесливих греків, князь
зраджує Віру предків і хреститься водою. Відтоді марніє
сам князь і занепадає дух держави. Нарешті, зустріч зі
сліпим дажбожичем і його молитва до Дажбога розкриває
князеві смисл нав’язаної греками аскези, спрямованої на
самознищення народів:
Якби смерть було стремліннє,
То не слід було б родитись. –
Якби ціль було терпіннє,
То не слід нам з горем битись
І зглибляти всі моря –
Коли згаснем, як зоря!
О, Трисвітлий наш Дажбоже,
Нащо ти зродив людину? <…>
Ось відкрив нам тайну Раю
В своїм блиску і промінню.
Тим живу, що нині знаю:
Ціль життя не є в терпінню,
Тільки в радості життя –
Се довічна ціль буття! [14. №4. 32].
В. Пачовський стверджує, що «на цілій Україні
християнський культ єднається з культом Сонця.
<…> Завдяки тому релігійному культові наші селяни
мають в собі той аристократизм духу, оснований на
старовинній культурі, якого не має ніякий народ в
Європі» [19. 138] [7].
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Як бачимо, «артикул про воскресіння» у протестантизмі досить корелює з «радощами життя» у рідновірів.
То може не будемо «далеко ходити» у пошуках?
Тож, виходячи з вищевикладеного, що можливо
запропонувати.
Певний варіант можемо навести, спираючись
на наступне. Існує відома філософська істина про
т.зв. «золоту середину» Арістотеля. Вона може бути
застосована, в тому числі, і до сфери науки, мистецтва,
освіти, і. врешті–решт, до такої частини людської
культури, як релігія. Що мається на увазі?
Наприклад, якщо розглядати систему освіти, то щодо
України існують такі думки. «Що привело Україну до
такого занедбаного стану, у якому вона перебуває сьогодні?
Спробуємо відповісти на це питання, зазирнувши у
глибинно–психічні чинники українського характеру.
У глибинній психології персонального і колективного
життя нашого народу, несвідомо проявляється так
званий «комплекс меншовартості», притаманний психіці
пригнобленого, поневоленого народу. В характері
українців відсутні вольові засади, і наявний «комплекс
кривди», відчуття «даремності» національних зусиль.
Адже українському народові доводилося виживати в
умовах соціопсихологічного і політичного конформізму,
який передбачав «задоволення у рабстві»» [8, с. 53]. І далі
напряму зазначається, що такий стан можливо подолати,
за словами О. Кульчицького «в активній соціально–
політичній поведінці громади, в пошуках шляхів
розбудови державності, в переборенні «малоросійського»
комплексу меншовартості, в посиленні раціонально–
вольової поведінки особистості, в таких могутніх
внутрішніх потягах, що глибоко вкорінені в душі
українців» [там же]. Так, сьогодні Україна впевненою
ходою крокує у Європу. Цей курс визначено у багатьох
законодавчо–нормативних документах нашої держави.
Проте зазначається, що і у цьому випадку звичайно,
для України важливо побудувати нові відносини зі
світовим співтовариством, зокрема з Європою, але не
потрібно здійснювати цей процес саме з позиції власної
«меншовартості», «головою занурюватися у чуже, багато
в чому для нас неприйнятне. Особливо важливо нам,
українцям, зі світового культурного надбання увібрати
усе найкраще, а також нагадати про своє, національне
(часто–густо безцеремонно кимсь привласнене) і
показати усьому світові, що й у нас є чому повчитися, а
не байдуже дарувати свої досягнення у вигляді еміграції
нашого інтелекту та культурних діячів. Сьогодні, як
ніколи, Україна не може собі цього дозволити. Інакше,
у прагненні комусь догодити, ми можемо просто
розчинитися у новому світовому соціокультурному
просторі, творити нову державу, але розгубити
українську націю» [8, с. 56]. Таким чином, можливо
побачити, що робиться висновок про сучасну систему
національної освіти як своєрідну «золоту середину» між
крайнощами західного раціоналізму, де центральним
є поняття «Я» і російським суспільним «Ми». До речі,
якщо вже остаточно завершити проведення паралелей
із системою освіти, то той–таки М. Вебер звертав увагу
на те, що серед протестантів, з їхньою схильністю до
«буржуазного» способу життя, більше людей з технічною
освітою. Вебер намагався пояснити цей феномен
особливим складом психіки, який складається ще на
стадії раннього виховання, проте не тільки цим. Так,
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зокрема, він також зазначав, що «далі, і це найголовніше:
якщо навіть, як уже зазначалось, чисельну перевагу
протестантів серед власників капіталу і провідних
діячів сучасної промисловості ще можна частково
пояснити їх здавна існуючим кращим майновим станом,
то ряд інших явищ свідчить про існування причиново–
наслідкових зв’язків зовсім іншого роду. Насамперед
згадаймо хоча б таке повсюдно поширене (хай то буде
Баден, Баварія чи Угорщина) явище, як відмінності у
характері тієї середньої освіти, яку дають своїм дітям
батьки–католики на відміну від батьків–протестантів..
серед католиків–абітурієнтів процент тих, хто закінчив
реальні гімназії, реальні училища, цивільні школи
підвищеного типу та інші подібні заклади, котрі готують
до технічної і торгово–промислової діяльності і взагалі
до буржуазного підприємництва, також значно нижчий,
ніж серед протестантів. Католики надають явну перевагу
гуманітарній підготовці» [9, с. 33]. Тож чи не піти нам
і в галузі релігійній шляхом цієї «золотої середини»,
«гармоніюючи» з викликами сучасної дійсності?
Насамкінець, хотілося б відмітити ще й таке.
Поруч із релігійною свободою «американська
релігія» – це колосальне релігійне різноманіття;
дивовижна вітальність релігії, особливо вражаюча у
порівнянні із занепадом традиційних релігійних практик
у західноєвропейських суспільствах та активне, навіть
торжествуюче–агресивне вторгнення релігії у політичне
життя. «Релігія в США – це і занурена у Кабалу Мадонна,
і палкий саєнтолог Джон Траволта, і чорні мусульмани,
і біляві мормони, буддисти й хасиди і мільйони сімей,
які не сідають за стіл, не поблагословивши їжу й
вішають над своїми дверима прохання, більше схоже
на вимогу: «Боже, Поблагослови Америку!» Релігійний
плюралізм Сполучених Штатів не просто величезний,
він – як наполягає знаменитий «колекціонер» релігій в
Америці Джон Гордон Мелтон, – найбільший на землі.
Ще на початку 17 ст. спостерігачів вражала релігійна
пістрява; вони знаходили гугенотів в Чарлстоні, англікан
у Вірджинії, католиків у Сант–Мері Сіті, шведських
лютеран у Делавері, ще далі – квакерів, голандських
реформатів на Манхеттені, пуритан у Новій Англії,
баптистів і «Один–Бог–знає–кого–ще» у Род Айленді» [4].
Колоністи не зупинилися на «ввезених» релігіях,
вони продовжували їх творити. У ХІХ столітті тут
з’явилися свідки Єгови, адвентисти сьомого дня і
найбільш, мабуть, американська релігія – мормонізм.
У ХХ ст. – п’ятидесятництво, величезна множинність
афро–американських релігійних рухів, нові редакції
іудаїзму, афро–карібські рухи, ціла низка новітніх релігій
– неоорієнталістських, неязичницьких, сцієнтистських,
екологічних, спірітуалістичних тощо. Порахувати
кількість релігійних напрямків в США навряд чи
можливо – якщо ми братимемо до уваги маленькі
групи (скажімо, язичницькі) з двома–трьома десятками
послідовників, то йтиметься про десятки тисяч. «В
останніх виданнях «Енциклопедії американських
релігій» Гордона Мелтона перелічується понад 2300
церков, деномінацій, релігійних спільнот, які мають
принаймні 2000 вірних» [4]. Надзвичайне релігійне
«різнобарв’я» Америки є яскравим прикладом того
факту, що благополуччя економічного базису дозволяє
спокійне співіснування прихильників різних релігійних
течій, себто «благополуччя» сфери духовної.
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Тож зазначене явище можливо пояснити як своєрідне
герменевтичне коло, коли ціле обумовлює частини, але
в свою чергу, частини пояснюють ціле, на відміну, втім,
від такої відомої точки зору, що «економічний базис
зумовлює культурну надбудову» (Маркс).
Можливо також назвати це і як своєрідне «вміння
гармоніювати». Останнє має підґрунтя для пояснення в
контексті таких явищ в сучасній дійсності, як релігійний
синкретизм та релігійний плюралізм. Як відомо,
синкретизм – загальнокультурне явище, означувальне
як зовнішнє, неорганічне, штучне з’єднання фрагментів
або елементів різнорідних навчань релігійного,
антропологічного або космологічного характеру.
Його слід відрізняти від релігійного плюралізму, який
передбачає мирне співіснування і/або поділ сфер впливу
між кількома конфесіями або релігіями без їхнього злиття.
Маємо гарний приклад останнього якраз на теренах
Сполучених Штатів, який «добре ілюструють всього
лише десять миль авеню Нью–Хемпшир у графстві
Монтгомері в околицях столиці США. На цій смузі
розташувалися синагога, мечеть, камбоджійський
буддійський храм, індуїстський храм та 59 християнських
церков й деномінацій, включно з Українською
Католицькою і Українською православною парафіями,
а також адвентистами, свідками Єгови, лютеранами,
унітаріанами, пресвітеріанами, методистами тощо» [4].
Іще декілька слів про роль філософії як щодо питань,
які тут розглядалися [економіка і релігія], так і взагалі.
Точка зору «природничника–раціоналіста»: «Математик – це той, хто вміє знаходити аналогії між судженнями,
кращий математик – той, хто встановлює аналогії доказів,
більш сильний математик – той, хто помічає аналогії
теорій; але можливо уявити собі й такого, хто між
аналогіями бачить аналогії» (Стефан Банах).
Точка зору «гуманітарія–ірраціоналіста»: «Посередній учитель викладає. Хороший вчитель пояснює.
Видатний вчитель показує. Великий учитель надихає»
(Вільям Уорд).
Точка зору філософа: «Перш за все я хотів би
з’ясувати, що таке філософія... слово «філософія»
означає заняття мудрістю і що під мудрістю розуміється
не тільки здоровий глузд у справах, але також і досконале
знання усього того, що може пізнати людина; це саме
знання, яке направляє саме життя, [...] а також відкриття
у всіх [виділено автором] науках» (Рене Декарт).
Якраз цю точку зору на роль і місце філософії цілком
поділяє автор.
Відтак, закінчити можливо немеркнучими словами
Тараса Шевченка: «Учитесь, читайте, і чужому
научайтесь, й свого не цурайтесь».
Таким чином, у наведеній роботі зроблено аналіз
деякий релігійних течій, які отримали найбільший
розвиток у Сполучених Штатах – це, зокрема,
протестантизм та інші конфесії християнства – у
порівнянні з таким древньослов’янським віруванням,
як рідновір’я; їх вплив на формування духовної сфери
українського суспільства в контексті становлення крос–
культурних комунікацій в Україні як правової соціальної
держави. Зроблено висновок про певну їх спорідненість,
зокрема, щодо відношення до праці і відповідного
матеріального стану релігійної спільноти прихильників.
Також відмічається, що однією з складових основ
толерантності сучасного синкретизму і екуменізму
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взагалі – є економічний рівень добробуту членів відповідного соціуму
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About some religious features of cross–cultural communication
in modern Ukrainian society
Our research objective is to study and to illuminate ways and methods of social
structure improvement, mainly basing on such spiritual researches like Religion
in comparison with foreign and national experience. Approaches of analytical
philosophical method were used in our research.
Comparative analysis of the attitude to work and material within the frames
of such modern religious movements as Christianity and Native Religion, with their
similarities as well as their differences in accordance with the particularities of their
using in residence countries, with the development of appropriate recommendations
which are academic novelty in our study. They cay be acceptable in such scientific
research, as ways and methods for improving cross–cultural communications at the
present stage of Ukrainian formation as a constitutional social state.
Keywords: cross–cultural communication, Protestantism, native religion,
tolerance, syncretism.
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Духовні і естетичні цінності як віддзеркалення
релігійної свідомості сучасної людини:
конфесійний вимір

Мета дослідження – виявлення зв’язку між особливостями світогляду
віруючої людини сформованого під впливом християнського вчення та її
духовними і естетичними цінностями. У дослідженні були застосовані
наступні методи: порівняльно–історичний метод, використаний для
виявлення генезису духовних та естетичних цінностей православної,
католицької та протестантської релігій в різні історичні часи; структурно–
функціональний метод, спрямований на розкриття впливу ідей християнської
релігії на свідомість віруючої молоді та їх вибір естетичних цінностей,
створених представниками різних конфесій.
У працях українських та зарубіжних вчених О. Л. Зосим, О. Макойди,
Л. О. Филипова, М. Л. Космовської та ін. приділяється значна увага питанням
духовних та естетичних цінностей в контексті відображення свідомості
сучасної людини.
Висновки: 1. Духовна Цінність художніх творів релігійної тематики
полягає у тому, що в них віддзеркалюються особливості світогляду сучасної
віруючої людини, зокрема, в їх конфесійному вимірі. 2. Здійснений аналіз
культурно–символічних кодів, в основі яких лежать релігійні системи різних
християнських конфесій дозволив виявити представлені в них особливості
свідомості віруючої людини. Головна цінність в християнстві є віра в
Триєдиного Бога; істина про те, що Бог є любов; образ Господа як Лози а
тих, хто у нього вірує як гілля цієї лози; поклоніння Святим і визнання чудес,
явлених і зафіксованих в історії християнства; людська смиренність.
Ключові слова: релігійна свідомість, духовні цінності, естетичні
цінності, культова практика, іконопис, духовна пісня, мистецтво
дзвонарства, виставки і фестивалі мистецтва, християнські клуби і школи.

Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю визначення духовних і естетичних цінностей,
створених і підтриманих представниками сучасного
християнства, які належать до творчої інтелігенції і
є активними учасниками різноманітних культурно–
мистецьких заходів, проведених за участю церковних
громад.
У світському суспільстві твори мистецтва на
релігійні теми мають культурну цінність з точки зору їх
художньої і матеріальної цінності. Світське мистецтво
привертає увагу до самого себе, пробуджуючи у
людини ті чи інші почуття і думки. Проводячи спільні
культурно–мистецькі
заходи
із
представниками
сучасного світського мистецтва, християнська Церква
дотримується тих істин, які безпосередньо пов’язані зі
збереженням релігійних традицій.
Духовна цінність художніх творів релігійної
тематики полягає у тому, що в них віддзеркалюються
особливості світогляду сучасної віруючої людини,
зокрема, в їх конфесійному вимірі.
Слід зазначити, що звичайні способи пізнання
людиною світу за допомогою повсякденного наукового мислення на свідомому рівні не є єдиним для
людського духу.
У цьому контексті слід згадати про архетипи
К. Г. Юнга, які він трактує як непредставимі самі по
собі. Вони проявляються в свідомості наслідками самих
себе в якості архетипних образів та ідей. Це колективні
універсальні патерни, моделі або мотиви, що виникають
з колективного несвідомого і є основним змістом
релігії, міфології, легенд і казок. У індивіда архетипи
з’являються в сновидіннях і мареннях.
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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Сучасна філософія повинна визнати що дійсність
нескінченно ширше, ніж схеми «умов можливості»,
побудовані нашим розумом, які іноді закривають від нас
таємниче багатство реальності, сенс і зміст людської
свідомості і створені завдяки його творчості художні
та естетичні цінності. Ми визнаємо нереальним те, що
здається нам неможливим.
Існують історичні факти і події, які описуються
і затверджуються релігійними мислителями, що
стосуються їхньої віри в чудеса.
Сакральний компонент духовної пісенності виявляється
через інтертекстуальні зв’язки з церковною гімнографією
та біблійними текстами. У православному і католицькому
середовищі шановані вірянами ікони називаються
святинями, що передає благоговійне ставлення християн
до зображених на них образів. Важливе у розумінні
особливостей формування свідомості сучасних християн,
– це сприйняття нею святих як духовних особистостей, які
колись жили на землі, віддано служили Богові, невпинно
молилися, мали духовні здібності, допомагали людям, і
наразі, перебуваючи в потойбічному світі, продовжують
молитися за християн, які звертаються до них з
проханнями про заступництво. Звернення до іконописних
образів допомагає людині осягнути глибинний зміст ікон
і ознак того невидимого духовного світу, який наповнював
свідомість попередніх поколінь християн. На святій іконі
віруюча людина благоговійно споглядає святі образи,
котрі як і Боже слово підіймають розум християн до Бога
та його Святих та запалюють серце любов’ю до Творця і
Спасителя. Молячись перед іконою, віруючі люди повинні
пам’ятати, що ікона – не сам Бог або угодник Божий, а
лише зображення Бога або угодника Його. Тому віруючі
моляться не іконі, а Богу чи святому, що на ній зображений
[1, с. 46].
Почнемо з аналізу загальних тенденцій розвитку,
характеру духовних і естетичних цінностей, які
визначають особливості функціонування сучасного
християнського образотворчого мистецтва.
Представники протестантської конфесії категорично
заперечують можливість іконошанування, не згадують
святих, не носять на тілі хреста (за дуже рідкісним
винятком) і не розміщують його на куполах церков. У
книзі «Відповіді православних на питання протестантів»,
виданій авторським колективом служителів Свято–
Троїцького Іонінського монастиря (Звіринецькі печери)
вказується на те, що шанування ікон не суперечить
Святому Писанню [1, c. 20]. До того ж, на думку
православних священників, іконою Бога є і сама Біблія,
особливість якої полягає в тому, що цей образ, створений
не фарбами, а словами. Цим і пояснюється благоговійне
ставлення до неї як до книги, яке завжди було як у іудеїв,
так і у християн [1, c. 23].
Найвищою духовною цінністю християн є віра
в єдиного Бога, який постає в трьох рівноправних
іпостасях Бога Отця, Бога Сина та Бога Духа Святого
(догмат Святої Трійці).
Загальною духовною цінністю для представників
усіх християнських конфессій є визнання того, що Бог
є любов. «Бог є любов, і хто перебуває в любові, той
перебуває в Бозі, і Бог в ньому» (1Іоан. 4:16). Важливе
місце посідає смиренність, розуміння якої розкривається
у текстак Святого письма: «Блаженні вбогі духом, бо їхє
є Царство Небесне» Мф 5:3.
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Про важливість навчання, в тому числі і духовного,
йдеться в Біблії: «Злидні і сором тому, хто відкидає
вчення» (Притч. 13:19). Отже, системна духовна освіта
формує моральний стрижень і розвиває особистість
людини. Вивчення основ християнської віри відбувається
у недільних школах і семінаріях, а також на різноманітних
заняттях, які проводяться при церквах їх служителями.
Визначимо духовні цінності католиків, обумовлені
особливостями їх церковної догматики. Поряд із
раєм і пеклом, що характерно для представників усіх
християнських конфесій, католики визнають ще і
чистилище. Вони вважають, що душа в чистилищі
знаходиться доти, доки молитвами і пожертвуваннями
рідні та друзі не відкуплять гріхів померлого. Отже,
для католиків духовною цінністю є добрі справи
і молитви за живих і померлих, які людина має
робити впродовж усього свого життя. Особливістю
католиків є визнання ними абсолютного авторитету
Папи Римського і догмату папської безпомилковості,
прийнятого на І Ватиканському соборі (1870 р.). Папська
безпомилковість визнається за умови, коли папа вчить
як вселенський пастир усіх католиків, основними
цінностями для яких є викладене ним духовне вчення,
що стосується віри і моралі. Папа має вплив на свідомість
вірян і у контексті сприйняття світських цінностей може
засудити філософські системи, які ведуть до заперечення
християнської віри.
У католицьких церквах дуже великий пантеон святих,
який весь час зростає. Дозволені також скульптурні
зображення Ісуса Христа, апостолів і святих. Так само
як і для православних християн, для католиків святі
– заступники перед Богом. У католицизмі сильніше,
ніж у православ’ї розвинуте шанування Богородиці.
Вважається, що Марія, на відміну від інших святих,
піднеслася на небо не лише душею, але й тілом. Отже,
важливими естетичними цінностями для католиків є
ікони, а також скульптурні зображення святих, до яких
виявляється особливо благоговійне ставлення.
Протестанти заперечують можливість молитися
за померлих. Після того, як Папа Римський Лев Х 18
жовтня 1517 р. видав булу про відпущення гріхів і
продаж індульгенцій, М. Лютер виступив із протестом
проти ролі церкви в спасінні душ комерційним шляхом.
Серед основних положень віровчення М. Лютера
(знамениті 95 тез) такі: людина виправдовується тільки
вірою в Бога, і може втратити виправдання через зневіру,
що є найтяжчим гріхом; існують рай і пекло, чистилища
немає; вшанування святих часто заважає вшановувати
Ісуса Христа; пости та різноманітні та ін. Значний вплив
на формування духовних цінностей протестантизму
мала діяльність французького богослова Жана Кальвіна
(1509–1564). Назвемо основні принципи проповіді його
віровчення, які вплинули на формування духовних
цінностей сучасних протестантів: верховна влада в
усьому належить Богу; Біблія є єдиним джерелом віри;
людина виправдовується тільки вірою; Ісус Христос
не перебуває у святих дарах. Сучасні протестанти
переконані, що одними лише добрими справами людина
не може отримати спасіння. Біблія і Божі Заповіді
виступають тим основним законом, який має втілюватися
християнами у повсякденному житі [5].
Православні християни вважають церкву посередником між Богом і людиною, і тому переконані
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в можливості спасіння тільки в лоні церкви. Вони
визнають усі сім таїнств: хрещення, причастя
(євхаристія), покаяння (сповідь), миропомазання,
священство, єлеосвячення (соборування). Богослужебна
практика та виконання обрядів передбачають виконання
таких ритуалів як проголошення молитви, хресне
знамення, колінопреклоніння, вислуховування повчань,
участь у богослужінні, дотримання постів. Православні
відмічають двунадесяті та великі свята, церковні та
ювілейні пам’ятні дати [5].
Велике значення православні християни приділяють
чудесам. Так, ними святкується чудо Архістратига
Михаїла , яке сталося у 4 ст. Архангел Михаїл – один
з вищих ангелів, що приймає участь у долі Церкви.
Архангел Михаїл в Писанні іменується «вождем воїнства
Господнього». Церква шанує Архангела Михаїла як
захисника віри і борця проти єресей і усілякого зла.
Значний вплив на свідомість православних християн
мають релігійні історії, в яких описано чудеса людського
зцілення, перемоги над злом та ін. На багатьох
православних іконах і фресках відтворено образи і
сюжети, пов’язані з феноменом чуда.
Традиція православного іконопису сягає XI ст.
Давній український живопис безумовно має візантійське
коріння, про що свідчать не тільки монументальні твори
ХІ – ХІІІ ст., але й пізніші – ікони XIV–XVI та навіть
початку XVII століття, пов’язані з грецькими майстрами.
Існують припущення, що на Київ та деякі центри
князівства впливали твори балканського, афонського, та
східнохристиянського мистецтва [6, с. 32–40].
Першим твором іконопису другої половини
XI ст. вважається ікона Дмитра Солунського. Вона
була написана на замовлення великого київського
князя Ізяслава Ярославича, який зображений на ній
з напівоголеним мечем – символом вручення влади.
У Києво–Печерському Патерику розповідається про
перших руських іконописців – Григорія та Аліпія
(ХІІ ст.). Відомою на той час була Печерська іконописна
майстерня, у якій писав іконописець Аліпій, що
пройшов школу візантійських майстрів. Ряд дослідників
пов’язують з київською художньою школою такі ікони
як «Ярославська Оранта» (XII ст.), що знаходиться у
ярославському Спасо–Преображенському монастирі,
«Устюзьке Благовіщення» (ХІІ ст.), композицію
«Свенської (або Печерської) Богоматері» (ХІІІ ст.) та ін.
У написанні Православної ікони є певні правила,
яких сучасні автори дотримуються неухильно. Їх
називають іконописний канон. В православній іконі
не буває тіней; вона пишеться в зворотній перспективі
і завжди є двомірною. Це є символом того, що ікона
відображає Небесний світ в наше земне буття. Німб
пишеться навколо голови Святого, цим передається його
Божественне світло, що йде зсередини. Кольори є строго
символічними. Православна ікона є певним мостом
між людиною і Вічним Небесним світом, засобом
спілкування віруючої людини з Богом. На православній
іконі можуть бути зображені події, які відбувалися в
різні періоди людської історії, що свідчить про існування
духовного світу поза межами земного часу.
При Духовно–просвітницькому центрі Воскресенського кафедрального собору УПЦ в «Галереї Соборна»,
з благословення єпископа Бородянського Варсонофія,
працює школа з навчання іконопису імені преподобного
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Аліпія Печерського. Її освітня програма включає історію
та теорію іконопису (катехізис, біблійну історію, історію
древньої церкви та основи літургії), основи іконописного
малюнку, техніки заливок темперою (техніки Андрія
Рубльова), основи академічного малюнку та ін.
Далі проаналізуємо особливості розвитку іконопису
у католиків. Як правило, католицькі ікони є портретом
чи картиною з релігійної тематики. Вони створюються
з метою розкриття суті християнських притч, розповіді
про події зі Святого Письма. Католицькі ікони
призначені для повчання або розповіді. Як правило,
у них присутній вираз громадських переживань або
настроїв. У католицькій іконі більше реалістичності,
велика увага приділяється деталям, присутні емоції,
німб зображується окремо, він знаходиться над головою
і висловлює таким чином святість присвоєну ззовні
за догоджання перед Господом, також присутні тіні.
Католицька ікона пишеться в прямій перспективі.
З метою виявлення особливостей розвитку сучасного
образотворчого мистецтва в контексті християнських ідей
і цінностей, звернемось до аналізу змісту різноманітних
культурно–мистецьких заходів, спрямованих на розвиток
творчості християнських авторів.
Щорічно, з 2009 року в місті Новиця (Польща)
проходить виставка католицьких ікон. Вона включає в себе
майстер класи, які проводять художники та іконописці.
Зазвичай у виставці представлені роботи українських,
польських, грузинських і білоруських авторів за такими
напрямками живопису, як: абстракціонізм, традиційна
ікона, модернізм, мінімалізм та ін. Тематика виставок
кожен раз змінюється. Так, у 2015 році виставка
проходила під назвою «Святкові ікони», на якій були
представлені ікони головних християнських свят. У
2016 році тема виставки мала назву «Біблійні притчі»,
автори намагалися мовою сучасного живопису передати
основний зміст притч Святого письма. У 2017 році
виставка мала назву «Апокаліпсис», де художники та
іконописьці представили роботи, присвячені Біблійній
книзі «Одкровення Святого Іоанна Богослова».
У будівлі школи іконопису (розташованої за Трапезним храмом Києво–Печерської Лаври) на постійній
основі проходить виставка ікон, написаних учнями
школи. Лаврська школа іконопису з’явилася ще в ХІ–
ХІІ ст. Її основоположником став Аліпій Печерський.
На сьогоднішній день навчання учнів у Лаврській школі
проходить з чітким дотриманням традицій, закладених
ще її основоположниками. Серед них слід назвати:
майстрів Лаврської школи іконопису Якима Глинського
та Стефана Лубенського, які разом зі своїми учнями
у XVIII ст. створили Іконостас Успенського Собору
Києво–Печерської Лаври; Захара Голубовського –
керівника Лаврської іконописної школи, яким разом
зі його учнями в XVIII ст. був створений Іконостас
Хрестовоздвиженського храму Києво–Печерської Лаври;
відомого учня Лаврської школи іконопису Степана
Горошенка, яким у 1772–1776 роках здійснювалася
реставрація Успенського Собору Києво–Печерської
Лаври та ін. Основними канонами, яких доримуються
учні Лаврської школи іконопису є візантійський і
давньоруський.
Незважаючи на деякі відмінності в догматах
православ’я, католицизму і протестантизму, Великдень
вважається найважливішим і самим величним церковним
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святом для цих трьох віросповідань. Звичай розпису
яєць на Великдень є дуже давнім. Його дотримуються
православні і католики. Протестанти не дотримуються
цієї традиції. Писанка є символом, що поєднує минуле
і сучасне. На момент хрещення Русі на даній території
серед язичників вже існував звичай розпису яєць
натуральними фарбами: із трав, коріння, кори яблуні,
лушпиння цибулі, зелені жита, ягід та інших матеріалів.
Зображення винограду, який у стародавніх слов’ян
символізував образ родючості, у перших християн
трансформувався в образ з Біблії, коли Господь говорить,
що Він є Лоза, а ті хто у нього вірує – його гілки. В
розпис Великодніх писанок органічно увійшли символи,
якими можливо описати Біблійні події. Перші християни
фарбували яйця в червоний колір. Це було символом
крові, яку пролив за людей Ісус Христос. На Пасхальних
писанках православні християни зображують символ
Іхтіс (грец.), який є монограмою імені Ісуса Христа
(перші літери – Ісус Христос, Божий Син, Спаситель).
У католиків також окрім пасхального вогню,
символом Пасхи є фарбовані яйця. Яйце символізує
початок нового життя. Католики звертаються до давніх
переказів, згідно з якими Марія Магдалина вирушила до
імператора Тиберія і піднесла йому яйце в знак Великого
Христового Воскресіння, на що імператор з недовірою
промовив, що мертвий не може воскреснути, рівно, як
і яйце не може стати червоним. На превеликий подив
Тиберія і його оточення, яйце в одну мить з білого
стало червоним. З того часу у католицькій церкві існує
традиція фарбувати яйця в червоний та інші яскраві
кольори.
На сьогодні мистецтво писанки стало одним із
найбільш цікавих явищ сучасної української культури,
одним з найбагатших орнаментальних джерел. Під час
виготовлення Великодньої писанки, за християнською
традицією, прийнято молитися. Це дає підстави
розглядати писанку не лише як витвір образотворчого
мистецтва, а й важливу духовну цінність православних
і католиків.
У галереї Соборній проводяться багатоденні щорічні
майстер–класи писанкарства для молоді. В них зазвичай
бере участь близько 200 учасників. Після проведення
майстер–класів проходить конкурс на «Кращу писанку
майстер–класу». Переможці отримують можливість
взяти участь в професійному майстер–класі з
писанкарства в Національному центрі народної культури
«Музей Івана Гончара». Також у галереї Соборній
проходять різноманітні художні виставки, включаючи і
фотовиставки, на яких представлена краса православних
храмів, монастирів на Святій горі Афон, острові Валаам
та інших святинь. Молодь з усієї України представляє
тут не лише свої роботи, а й ділиться власним досвідом
художньо–творчої діяльності, проводить майстер–класи.
Визначимо духовні виміри сучасного християнського музичного мистецтва як репрезентанта
релігійної свідомості авторів сучасних духовних
пісень, інструментальних музичних творів, любителів
популярної християнської музики.
Початок розвитку духовної пісенності в Україні
вчені традиційно пов’язують з добою бароко, коли
було сформовано пісенний репертуар, заснований
на силабічному віршуванні та бароковій музичній
стилістиці.

263

Випуск 127

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Спів духовних пісень у католицьких храмах у
Середньовіччі не був заборонений. Літургійне значення
мали не лише дії, приписані для священників і кліру,
але й виконувані під час богослужіння прихожанами
пісноспіви. В католицизмі детально опрацьована
система культу, в центрі якого стоїть меса (літургія).
Якщо раніше вона проводилася латиною, то у наш час –
національними мовами. У сучасних католиків збереглася
традиція використовувати під час богослужіння
елементи національної музики.
Український мистецтвознавець О. Л. Зосим зазначає:
«На основі популярних молитовних народних практик
було сформовано збережені дотепер обряди, серед
яких: Хресна дорога, виставлення Св. Дарів. Вервиця
(розарій), які супроводжувалися співом пісень [3, с. 9].
У православному християнському богослужінні
разом представлені матеріальні естетичні цінності
(архітектура, іконопис, фрески, мозаїки, скульптура,
декор), а також нематеріальні (літургійний спів і читання,
дзвін). Існує два види церковного співу: літургійний і
пара літургійний (храмове і позахрамовое). Літургійне
виповнюється тільки під час храмового богослужіння.
Літургійні піснеспіви бувають статутні (які є в
богослужбовому статуті) і нестатутні (що не освячені
статутною традицією). Основною метою літургійних
піснеспівів є допомога віруючому в молитві, створити
якомога більш відповідну атмосферу для спілкування
з Богом. До пара літургійних або небогослужебних
(para грець. поблизу, поруч) відносяться піснеспіви
покаянні, вінчальні, «величання» на полієлеї, акафісти.
Існує ще християнська релігійна або світська релігійно–
християнська музика, що оспівує християнські цінності
та ідеали, написана на тексти Святого Письма, але яка не
являється ні літургійною ні пара літургійною.
У розвитку популярної християнської культури,
зокрема авторської пісні, присвяченої релігійній
тематиці важливу роль на сьогоднішній день відіграє
клуб авторського мистецтва при ДПЦ КС УПЦ (м. Київ),
заснований ієреєм Володимиром Шинкаруком. Керівник
клубу є переможцем і лауреатом Міжнародних та
Всеукраїнських конкурсів православної авторської пісні,
і вчить цьому мистецтву православну молодь.
Важливе значення у розвитку і популяризації
сучасного православного музичного мистецтва відіграє
участь молодого покоління України у міжнародних
фестивалях і конкурсах.
У місті Києві щороку проходить Міжнародний
православний фестиваль авторської пісні «Благодатне
небо» на честь прп. Силуана Афонського. Метою
фестивалю є духовний розвиток української молоді
через сучасну православну пісню, пошук молодих
авторів–виконавців та подальша допомога їх творчості.
У фестивалі беруть участь сольні виконавці власних
пісень і музичні колективи з України, Білорусі та Росії.
Зазвичай, для учасників проводяться екскурсії по
Київським православним храмам і святиням.
Кожного року у польському містечку Білосток
проходить Міжнародний фестиваль церковної православної музики «Hajnowka», який вперше було проведено у
1982 році. Його метою виступає популяризація високих
духовних і художніх цінностей православної музики.
Організатором фестивалю «Hajnowka» виступає «Фонд
православної музики» і Польська Православна Церква.
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До 2003 року фестиваль проходив у місті Хайнувка,
а пізніше – у місті Бєлосток, Польща. Завдячуючи
фестивалю, в якому беруть участь як професійні так і
аматорські хорові колективи світу, між його учасниками
відбувається обмін досвідом, обговорення нових
музичних творів, зростає професійна майстерність як
диригентів, так і хорових виконавців. Кожного року
збільшується кількість його учасників. У 2013 році у
фестивалі брало участь 726 хорів з 35 країн світу. Також
у рамках фестивалю проходять різноманітні семінари,
виставки і окремі концерти в різних містах Польщі.
Відомий Міжнародний фестиваль православних
піснеспівів «Коложський благовіст» для церковних
колективів (Гродно, Білорусь) проводиться щорічно,
починаючи з 2002 року в лютому. У фестивалі беруть
участь представники України, Греції, Литви, Франції,
Росії, Румунії, Молдови, Вірменії, Польщі, Латвії, Сербії.
На фестивалі презентують експонати з Гродненського
державного музею історії релігії. Проводиться виставка
сучасної народної творчості, вечір авторської духовної
пісні та поезії, а також кінопокази фільмів і лекцій
православної тематики, концерт хорового співу.
Ставлення православних християн до дзвонарського
мистецтва як до духовної і естетичної цінності
підтверджується словами отця Івана – настоятеля
церкви Успіння Пресвятої Богородиці м. Переяслав–
Хмельницького: «З 1992 року в церкві Успіння на
дзвіниці висять один дзвін Благовіст і чотири малі
дзвони (підголоски). На вечірні паламар три рази
б’є у дзвін Благовіст, а потім в усі дзвони, скликаючи
прихожан до церкви. Дзвонар повинен бути віруючим
прихожанином, який кожну неділю перебуває на молитві
у церкві. Священик його благословляє на послух
дзвонарства. Він сповідується і причащається, тобто
живе за божими заповідями. Крім того, дзвонар володіє
нотною грамотою» [8, с. 4]. Отже, дзвонар – це не лише
музикант, але й духовна особистість, яка усвідомлює
свою відповідальність перед Богом за здійснення своє
важливої для церкви справи.
З метою популяризація мистецтва дзвону
проводяться фестивалі. Так, у 2015 році вперше в Україні
на Прикарпатті пройшов Міжнародний фестиваль
дзвонарів. Майстрів церковного дзвону гостинно
прийняв Гошівський чоловічий монастир на Ясній горі в
Долинському районі, що на Івано–Франківщині. Ініціатор
проведення фестивалю, ігумен монастиря отець Дам’ян
Кастран. Гошівський карильйон, що прикрасив святе
місце, складається з 52 дзвонів, на яких можна виконати
церковні мелодії чи твори класичної музики. В програмі
фестивалю – Божественна Літургія і благословення
Найсвятішими Тайнами та концерт карильонної музики
за участю дзвонарів України й інших держав, науковий
семінар з історії дзвонів та дзвонового мистецтва, а
також проведення майстер–класів.
Спостерігається неоднозначне ставлення до танців у
представників різних християнських конфесій, зокрема у
баптистів, які забороняють своїм прихожанам займатися
танцями, посилаючись на історію усікновення глави
Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана. Як відомо,
Саломія, яка танцювала на бенкеті, змогла догодити
Іродові так сильно, що Ірод сказав до неї: «Проси у мене
чого хочеш». Тоді вона з намови своєї матері Іродіади
попросила у нього голову Іоана Хрестителя. В контексті
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цієї біблійної історії заняття танцями сприймається
баптистами як досить негативне явище.
У православних і католиків танцювальне мистецтво
оцінюється як одне з мистецтв, яким із стародавніх часів
займалося усе людство. Зокрема, єврейський народ
показує приклад любові до мистецтва танцю. Як відомо,
саме в їхньому середовищі вперше відбулося звернення
до живого Бога Ієгови, якому на сьогодні покланяється
увесь християнський світ.
Українське православ’я не заперечує можливість
заняття молоді танцями, за умов обрання нею тих
напрямків сучасної хореографії, які не порушують
правил християнської моралі. Значний внесок у розвиток
сучасної бальної хореографії в Україні здійснює
православний клуб бальних танців «Renaissance» [4],
який не тільки проводить навчання християнської
молоді багатьом видам сучасних бальних танців, таких
як повільний, швидкий і віденський вальс, джайв, ча–
ча, танго, пасодобль, фокстрот; але і систематично
організовує Київські бали для православної молоді.
Серед просвітницьких заходів клубу – танцювальні
вечори різної тематики, такі як вечір в стилі кінострічки
«La la land» та ін. Перед кожним таким танцювальними
вечором або балом запрошуються професійні стилісти,
візажисти, імідж–консультанти, фахівці з етикету, які
навчають молодих людей тонкощам стилю, протоколу,
етикету, візажу. На базі православного клубу бальних
танців «Renaissance» християнська молодь не лише на
професійному рівні опановує основи сучасної бальної
хореографії, а й сприяє залученню великої кількості
християнської молоді до участі в балах, вечорах танцю,
різноманітних культурно–освітніх заходах, які проходять
в Україні, з метою популяризації хореографічного
мистецтва. Метою даних балів є розвиток в молоді
таких якостей як благородство, ввічливість, повага,
шанобливість. Молоді люди вчаться сприймати класичну
музику, підвищується інтерес до історії, мистецтва,
літератури.
Духовні цінності протестантів значно відрізняються
від православних і католиків, особливо що стосується
збереження духовних традицій. Основна їх увага
зосереджена на текстах Святого письма, які,
трактуються
протестантськими
проповідниками,
залежно від рівня їхньої освіченості і досвіду релігійної
діяльності. Найбільшого розвитку в сучасній Україні
набуло протестантське проповідницьке, музичне і
театральне мистецтво. Під час богослужінь прихожани
протестантських церков читають проповіді, співають
пісні релігійного змісту, а на великі релігійні свята
ставлять театральні постановки. Незважаючи на
переважно самодіяльний характер розвитку різних видів
мистецтва у протестантів, в результаті залучення до
нього великої кількості учасників, відбувається активний
розвиток і осучаснення християнської культури і
мистецтва, виникають нові культурно–символічні коди,
відтворені у різноманітних поетичних текстах і піснях–
прославлення. Розуміння їх змісту стає можливим на
основі засвоєння християнами текстів святого письма.
Отже, в досліджені виявлено логіку відтворення у
свідомості християн духовних цінностей православної,
католицької і протестантської релігії, збережених
у матеріальних і духовних продуктах, культурно–
символічних кодах.
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Доведено, що православною, католицькою і
протестантською конфесіями за тривалу історію їхнього
існування сформовані самобутні традиції проведення
богослужінь і мистецьких практик, побудованих на
основних положеннях їх віровчення.
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Spiritual and aesthetic values as a reflection of the religious
consciousness of the modern man: confessional measurement
The purpose of the study is to identify the connection between the peculiarities
of the worldview of a believer formed under the influence of the Christian doctrine
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and its spiritual and aesthetic values. The following methods were used in the study: a
comparative–historical method used to reveal the genesis of the spiritual and aesthetic
values of the Orthodox, Catholic and Protestant religions in different historical
periods; a structural and functional method aimed at revealing the influence of the
ideas of the Christian religion on the consciousness of religious youth and their choice
of aesthetic values created by representatives of various faiths.
Conclusions: 1. Spiritual Value of art works of religious themes is that they
reflect the features of the worldview of the modern believer, in particular, their
confessional dimension. 2. The analysis of cultural–symbolic codes, based on the
religious systems of various Christian confessions, made it possible to reveal the
features of the consciousness of the believer presented in them. The main value in
Christianity is faith in the Triune God; the truth is that God is love; the image of the
Lord as Loi and those who believe in it as the branches of this vine; the worship of
the saints and the recognition of the miracles manifested and recorded in the history
of Christianity; humane humility.
Keywords: religious consciousness, spiritual values, aesthetic values, cultic
practice, icon painting, spiritual song, art of ringing, art exhibitions and festivals,
Christian clubs and schools.
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Релігія та сучасне українське суспільство
Релігійний чинник протягом тисячоліть відігравав важливу роль у
розвитку світової цивілізації. Тому цілком природною є дискусія щодо впливу
релігії на суспільні процеси в сучасній Україні та ролі церкви у розбудові
української політичної нації.
Аналізуючи характер впливу релігійного фактору на суспільні процеси в
Україні, слід враховувати її поліконфесійність. Значною мірою на географії
поширення українських національних християнських церков позначаються
регіональні відмінності. Проблемою також є існування конфліктогенних
чинників у сфері міжконфесійних відносин та значна політизація релігійного
середовища.
Крім того, посилення ролі релігійного фактору в житті соціуму
формує передумови його клерикалізації, посилення позакультової складової
функціонування релігійних структур. Разом з цим, релігія та її інститути
можуть відіграти позитивну роль у житті суспільства. У цьому сенсі
важливим видається максимальне сприяння держави процесу набуття
релігійними організаціями ознак повноправних саморегульованих суб’єктів
суспільного життя.
Ключові слова: суспільство, релігійний фактор, церковні інститути,
атеїзм, поліконфесійність, конфліктогенні чинники, регіоналізація, етноконфесійні об’єднання, клерикалізація.

Цілісне осмислення такого суспільно–функціонуючого явища як релігія передбачає з’ясування форм і
способів її функціонування в соціумі, який є історично–
еволюціонуючою системою. Релігія постає активною
ланкою її розвитку, виконуючи специфічні соціально–
значущі функції, здійснюючи свій вплив на суспільство
та його структурні елементи [10].
Впродовж тисячоліть релігія відігравала провідну
роль у розвитку духовних засад світової цивілізації,
формуванні суспільних та державних інститутів.
Соціальна та політична структура багатьох країн
перебувала під впливом, іноді домінуючим, тих чи
інших релігійно–філософських вчень (християнства,
конфуціанства, буддизму, ісламу тощо).
Зокрема, протестантизм став істотним чинником
становлення і розвитку капіталізму, наклавши суттєвий
відбиток на суспільно–політичні процеси в країнах
Західної Європи та Північної Америки [4].
Внаслідок світових секуляризаційних процесів
роль церкви у суспільному житті суттєво знизилась.
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Проте кінець XX століття характеризувався релігійним
зростанням та поверненням релігії в публічну сферу.
Дана тенденція пояснюється низкою факторів,
а саме: ісламським піднесенням, зумовленим іранською революцією; піднесенням католицизму та
поверненням Ватикану в міжнародну політику;
релігійним «ренесансом» у країнах Східної Європи та
на пострадянському просторі; неорелігійним «бумом»
тощо [5].
Вплив релігії на розвиток сучасного українського
суспільства здається незаперечним. Проте наразі
у дослідженнях вітчизняних науковців не є чітко
визначеним характер впливу релігії, церкви та її
інститутів на розвиток суспільних відносин в Україні,
незважаючи на ґрунтовність досліджень за даною
проблематикою за кордоном.
Конкретні кроки в напрямі нормалізації державно–
церковних відносин в Україні, створення законодавчої
бази, що гарантує практичну реалізацію права на свободу
совісті, свободу віросповідань, реальні умови вільного
функціонування релігійних організацій, можливості
повного виконання притаманної їм місії сприяли
розвитку процесу, який у засобах масової інформації,
в окремих наукових працях було охарактеризовано як
«процес релігійного відродження».
Основними його компонентами стало передусім
зростання наприкінці минулого сторіччя числа віруючих,
кількості релігійних організацій, їхньої активності,
розширення спектра конфесійного розмаїття [8].
Незважаючи на те, що протягом останніх років
розширення релігійної мережі набуло усталеного
характеру, релігійний фактор продовжує суттєво впливати на суспільні процеси в Україні. На сьогодні 67%
громадян України вважають себе віруючими, а 42%
визнають моральний авторитет Церкви, як найменш
дискредитованого суспільного інституту [11].
Впродовж останніх років частішають спроби
відновити позиції релігії в різних сферах суспільного
життя, провести процес широкомасштабної десекуляризації шляхом ревізії засад чинного законодавства
України [1–2]. Навіть абстрагуючись від конституційних
принципів, задамося питанням: чи сприятиме такий
підхід консолідації населення України, формування
єдиної української політичної нації?
Досить суттєво відрізняється ставлення українців,
як до релігії загалом, так і до окремих релігійних течій
та релігійних об’єднань, на рівні «місто–село», в межах
окремих регіонів, національних, професіональних та
вікових груп.
Неоднозначне ставлення сучасного українського
суспільства до релігії в цілому та окремих церковних
інститутів підтверджують офіційні статистичні показники та результати соціологічних досліджень.
Загалом, церкві на сьогодні довіряють 63 відсотки
українців. Разом з тим, рівень довіри громадян за останні
п’ять років значно знизився (для порівняння: у 2010 році
– майже 73%, у 2014 – 66%) [11].
Здавалося б, дана цифра, зважаючи на досить
низький рівень довіри населення до інших суспільних
інститутів, вражає. Проте, слід звернути увагу на те, що
кількість тих, хто регулярно відвідує церкву (не рідше
одного разу на тиждень), складає лише 21,7%, а у графі
ціннісних орієнтирів релігійність опинилася наприкінці
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списку (після здоров’я, відносин у сім’ї тощо). Понад
половина опитаних вважає, що можна бути віруючим,
але не сповідувати певну релігію та не належати до
певної конфесії [11].
Не слід відкидати вплив на погляди значної частини
населення України (до 20 відсотків) атеїзму, який,
не складаючи єдиної цілісної світоглядної доктрини,
постає своєрідним інструментом захисту індивідуума
від нав’язування йому певних ідеологічних догм, а
можливість реалізації атеїстами права на духовне
самовизначення характеризує рівень толерантності
суспільства [7].
Аналізуючи характер впливу релігійного фактору
на суспільні процеси в Україні, слід враховувати її
поліконфесійність. Так, не зважаючи на домінування
православних конфесій, які складають 52 відсотків
від загальної кількості релігійних осередків, впродовж
останніх років простежується тенденція до зменшення
їхньої питомої ваги в загальній складовій [3]. При цьому,
зростає вплив (насамперед на міське населення) течій
неопротестантизму.
На географії поширення українських національних
християнських церков значною мірою позначаються
регіональні відмінності, зокрема рівень національної
самосвідомості громадян [8].
Зокрема, понад третину громад Української православної церкви (УПЦ), підпорядкованої Московському
патріархату, зосереджено в центральних, південних та
східних регіонах. У свою чергу, структури Української
православної церкви Київського патріархату (УПЦ
КП), Української автокефальної православної церкви
(УАПЦ) та Української греко–католицької церкви (УГКЦ)
переважно функціонують у західних областях.
Дещо вирізняється в даному контексті протестантизм
(складає 28 відсотків від усієї релігійної мережі), вплив
якого поширюється практично на всі регіони. Проте
неопротестантські конфесії насамперед зміцнюють свої
позиції в урбанізованих регіонах.
Значущою проблемою у сфері міжконфесійних
відносин є наявність конфліктогенних чинників,
більшість з яких зумовлені протиріччями між провідними
православними церквами. Останні, навіть в латентній
формі, суттєво звужують можливості українського
православ’я позитивно впливати на суспільні процеси.
При цьому, зростає залежність церков від зовнішнього
впливу, що проявляється, насамперед, у спробах
політичних структур різного спектру використати
релігійний чинник у власних інтересах.
До регіоналізації України за релігійною ознакою, а
відтак і до міжконфесійної напруги, веде впровадження
в церковно–релігійному житті ідеї «традиційної
канонічної території» православ’я, греко–католицизму і
римо–католицизму [9].
Не слід ігнорувати й національний фактор,
адже понад тисячу релігійних організацій в Україні
репрезентують етноконфесійні об’єднання. При цьому,
найбільша частка релігійних організацій національних
меншин зосереджена y Закарпатській області та на
території окупованого Криму.
Характерно, що не зважаючи на універсалізм Римсько–
католицької церкви (РКЦ), етнічний фактор негативно
позначається на перспективах її розвитку в Україні.
Так, в Україні переважна більшість структур РКЦ діють
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у місцях компактного проживання етнічних поляків: на
заході держави, зокрема у Львівській (163), Закарпатській
(100), Тернопільській (91), Івано–Франківській (37), а
також у Хмельницькій (153), Житомирській (145) та
Вінницькій (131) областях. При костьолах функціонують
національно–культурні товариства, недільні школи та
курси вивчення польської мови.
Водночас, намагання керівника Львівської архідієцезії РКЦ митрополита Мечислава Мокшицького
здійснити «українізацію» церкви викликало негативну
реакцію в полонійних та релігійних колах, як в Україні,
так і в Польщі. На думку фахівців, хоча з стратегічної
точки зору цей крок був правильний, оскільки в
українських структурах РКЦ почався процес зменшення
питомої ваги етнічних поляків, такі дії призвели до
скорочення обсягів фінансування РКЦ польськими
урядовими та католицькими благодійними фондами,
приватними
жертводавцями.
Зазначені
фактори
дали підстави окремим вітчизняним політикам та
громадським діячам для звинувачень РКЦ у лобіюванні
в Україні інтересів певного етносу.
Загалом, конгломерат нереалізованих релігійних та
національних інтересів може мати негативні наслідки,
визначаючи на перспективу «мозаїчність» соціального
та етнокультурного розвитку України.
Також необхідно звернути увагу на непоодинокі
спроби політизації вітчизняного релігійного середовища,
передусім його православного сегменту. Саме політичний
чинник на сьогодні виступає одним із основних
конфліктноформуючих факторів у системі державно–
конфесійних і міжконфесійних відносин. Активне
політичне втручання у діяльність церков і релігійних
організацій, політична (у своїх симпатіях) диференціація
останніх сприяють зростанню загрози міжконфесійного
протистояння.
Позиціонуючи себе в якості противаги російській
експансії у релігійне життя України, керівництво УПЦ
КП здійснює цілеспрямовані кроки з підпорядкування
громад та парафій інших православних деномінацій
під гаслом створення Єдиної української православної
церкви.
Зокрема, конфліктне перепідпорядкування представниками УПЦ КП релігійних громад УПЦ фіксується
у Закарпатській (с. Пилипець Міжгірського району,
с. Великі Лази Ужгородського району), Рівненській
(с. Птича Дубинського району, с. Чудниця Гощанського
району, с. Дуліби та c. Рясники Гощанського району),
Тернопільській (с. Колосова Кременецького району,
с. Катеринівка Шумського району) та Вінницькій
(с. Нові Обіходи Немирівського району) областях [3].
Водночас, активізувалися намагання Київського
патріархату використати кризу в УАПЦ, яка загострилася
після смерті її предстоятеля митрополита Мефодія, для
поглинання вказаної конфесії.
Таким чином, релігійні інститути на сьогодні
не є консолідуючим фактором розвитку сучасного
українського суспільства. Спроби нав’язати Україні
такий підхід поглиблюють існуючі етноконфесійні
протиріччя.
Зважаючи на те, що потенціал релігійних об’єднань
не зможе самостійно забезпечити відповідні важелі
впливу на суспільство (свідченням цього є відносно
низькі показники місіонерської діяльності провідних
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конфесій України), прогнозованими стають їх звернення
до державних інституцій за сприянням у просуванні
власних інтересів. Як наслідок, постає реальна загроза
«зрощення» церкви та держави, посилення позакультової
складової функціонування релігійних структур.
Зокрема, у 2016 році до Комітету Верховної Ради
України з питань культури та духовності надійшли
рекомендації щодо ухвалення парламентом у першому
читанні законопроектів №№4128 «Про внесення змін
до Закону України «Про свободу совісті та релігійні
організації» (щодо зміни релігійними громадами
підлеглості)» та 4511 «Про особливий статус релігійних
організацій, керівні центри яких знаходяться в державі,
визнаній Верховною Радою державою–агресором».
Відповідний проект постанови (зареєстрований вказаним
комітетом у Верховній Раді України 10.10.2016) пропонує
надати особливий статус релігійним організаціям,
керівні центри яких знаходяться на території держави–
агресора.
При цьому, передбачається особлива процедура
реєстрації статутів таких релігійних організацій,
введення у практику угод між державою і керівництвом
цих структур. Крім цього, пропонується запровадити
процедуру погодження осіб, яких призначають на керівні
посади релігійних організацій з центральним органом
виконавчої влади, що реалізовує державну політику у
сфері релігії. Водночас, планується в обов’язковому
порядку погодження запрошення іноземних громадян
для проповідницької діяльності на території України з
уповноваженим державним органом.
Положення законопроекту суперечать нормам
ст.5 Закону України «Про свободу совісті та релігійні
організації» в частині невтручання держави у здійснювану
в межах закону діяльність релігійних організацій.
Як наслідок, 18 травня 2017 року духовенство та
віряни Української православної церкви, чиї інтереси
насамперед порушувались нормами цих законодавчих
актів, провели масові протестні акції біля будівлі
Верховної Ради України. Водночас, було здійснено
збір підписів громадян під зверненнями до народних
депутатів України з вимогою не голосувати за
вищезазначені законопроекти. Також було ініційовано
від імені обласних міжцерковних рад відповідні
звернення до голів обласних державних адміністрацій.
Як наслідок, замість врегулювання міжконфесійних
суперечностей та суспільної консолідації отримали
чергове збурення в релігійному середовищі та досить
сумнівні перспективи щодо створення єдиної помісної
православної церкви в Україні.
Заслуговує на увагу ще один з аспектів взаємовідносин
держави з церквою, а саме – впровадження у Збройних
Силах України інституту капеланства (військових
священиків).
На сьогодні, діяльність військових капеланів у ЗС
України регламентується Положенням про службу
військового духовенства (капеланську службу) у
Збройних силах України, затвердженого наказом
Міністерства оборони України від 14.12.2016. Питання
координації діяльності капеланів покладено Раду у
справах душпастирської опіки при Міністерстві оборони
України (РДпО), в яку входять представники 9 конфесій.
Безумовно, такий крок може підвищити суспільний
статус церкви, якби не певні «але». Адже існує потенційна
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небезпека формування державою своєрідного важелю
тиску на ту чи іншу конфесію, коли політична доцільність
буде диктувати ступінь її залучення до такого суспільно
важливого процесу.
Так, 21 січня 2017 року спільною директивою Міністерства оборони України було передбачено введення у
військових частинах 60 посад військових капеланів.
Переважну більшість з них отримали представники
Київського патріархату (38 посад), далі – духовенство
Української греко–католицької церкви (15 посад),
Українська автокефальна православна церква (4 посади),
представники протестантських деномінацій (2 посади)
та представники УПЦ (1 посада).
Та все ж, незважаючи на вищезгадані проблеми,
постаючи як суспільно–функціонуючий феномен,
релігія та її інститути відіграють позитивну роль
у житті соціуму. У цьому сенсі важливим має бути
максимальне сприяння з боку держави та суспільних
інститутів доброчинній діяльності всіх, без винятку,
українських Церков, набуття ними ознак повноправних
саморегульованих суб’єктів суспільного життя.
Водночас, незатребуваним залишається миротворчий
потенціал українських релігійних об’єднань. Цілком
слушною є думка щодо їх залучення до врегулювання
гострих суспільних конфліктів, враховуючи динаміку
зростання рівня соціально–політичної напруги в нашій
державі.
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Religion and Modern Ukrainian Society
For a thousand years the religious factor has been playing an important part
in the development of the world. That’s why it is natural the discussion of influencing
religion on social processes in modern Ukraine and the role of church in the
development of Ukrainian political nation.
Analyzing the character of the religious factor on social processes in Ukraine
it is worth to take into consideration its polyconfession. To the considerable extent
the regions. The significant problem is the presence conflictogene factors in the field
of interconfessional relations & significant politization of religious media.
Besides, the reinforcement of the role of religious factor in the life of socium
forms preconditions to its crericalization, reinforcement to noncult foming
functioning of religious structures. Religion & its institutions may play positive role
in the life of socium. In this sense it is very important maximal assistance of the
state to the process of giving to religious organizations the traits of valuable sef–
regulated subjects of social life.
Keywords: society, the religious factor, religious institutions, atheism,
confessional, conflict factors, regionalization, ethnic religious groups,
clericalization.
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Терористична організація «Ісламська держава»:
релігієзнавчий аспект

Метою даного дослідження є отримання даних щодо релігійної
компоненти діяльності терористичної організації «Ісламська держава»
за допомогою таких методів, як аналіз та феноменологія. Ватажки так
званої Ісламської держави надали своїм політичним та кримінальним
прагненням релігійну форму, завдяки чому змогли привернути на свій бік
численні людські та фінансові ресурси. Зокрема, заклики до скоєння терактів
джихадісти здійснюють, представляючи їх у формі релігійної проповіді
(хутба), терористів–смертників виставляють у ролі мучеників за віру, а
об’єкти терористичних атак таврують за допомогою негативних релігійно
забарвлених образів на кшталт фрази «вороги Аллаха». Для виправдання
вбивств використовується радикалізована ідея священної війни (джихад).
Захоплені терористами землі були проголошені територією відновленої
теократичної держави мусульман (халіфат). Всі ці моменти демонструють,
що релігія відіграє надважливу роль в терористичної діяльності Ісламської
держави. Вона служить, по–перше, засобом виправдання діяльності даної
організації, по–друге, інструментом рекрутування її людських ресурсів, по–
третє, засобом утримання влади в руках керманичів даної терористичної
організації.
Ключові слова: Ісламська держава, ІДІЛ, тероризм, релігієзнавство,
іслам, релігія.

Ще недавно уособленням радикального джихадізму
була Аль–Каїда, втім після серйозних втрат, які
понесла ця терористична організація, на перші ролі
вийшла так звана Ісламська держава. Ця терористична
організація є ще більш небезпечним та масштабним за
своїм деструктивним впливом явищем, ніж терористи
бен Ладена. Війна, теракти по всьому світу, публічні страти
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заложників – ось чим стала відома Ісламська держава
в перші ж роки свого проголошення. В своїй основі
Ісламська держава має релігійну складову, яка потребує
прояснення. Релігієзнавчий аналіз надасть можливість
зрозуміти механізми, які використовують терористи
для рекрутування нових адептів та виправдання своїх
злочинів. Ця інформація може допомогти виробленню
заходів з протидії цим деструктивним явищам.
Дослідженням так званої Ісламської держави
займається чимало авторів. Зокрема, це М. Адамова,
А. Атван, М. Баконіна, К. Бланшо, И. Бурганова, Х. Гамбір,
З. Гульмохамад, А. Зелін, І. Кфір, Е. Ланчовичина,
Е. Салтман, Г. Стансфілд, М. Стишинський, Є. Тесленко,
А. Федорченко, А. Хашим.
Так, М. Адамова досліджує прояви терористичної
діяльності ІДІЛ [1]. М. Баконіна вивчає ідею халіфату
Ісламської держави [2]. І. Бурганова намагається знайти
засоби нівелювання впливу ІДІЛ [3]. М. Стишинський
засобами лінгвістичного аналізу вивчає джихадістську
пропаганду [4]. Е. Тесленко окреслює основні риси
ІДІЛ як політичного феномену [5]. А. Федорченко
досліджує сутнісні аспекти Ісламської держави [6].
А. Атван присвячує зусилля проясненню питання
використання Ісламською державою новітніх медіа
[7]. К. Бланшо піднімає питання впливу Ісламської
держави на політику США [8]. Х. Гамбір аналізує засоби
пропаганди ІДІЛ [9]. З. Гульмухамад вивчає динаміку
розвитку ІДІЛ [10]. А. Хашим досліджує політичні
трансформації Ісламської держави [11]. Е. Ланчовичина
вивчає економічні фактори, що впливають на діяльність
Ісламської держави [12]. І. Кфір аналізує питання
групової ідентичності в ІДІЛ [13]. Е. Салтман приділяє
зусилля осмисленню специфіки сучасного джихадізму
[14]. Г. Стансфілд прогнозує політику Великої Британії
щодо Ісламської держави [15]. А. Зелін досліджує
конкуренцію між ІДІЛ та Аль–Каїдою за право очолити
джихадістський рух [16].
Отже, основні роботи дослідників даної тематики
присвячено політичному, економічному та ідеологічному
аспектам Ісламської держави. Релігієзнавчі аспекти
діяльності Ісламської держави поки що є маловивченим
науковим питанням.
Мета нашого дослідження полягає в отриманні
даних щодо релігійної основи діяльності терористичної
організації «Ісламська держава». Досягти цю мету ми
вважаємо за доцільне за допомогою таких філософських
методів, як аналіз та феноменологія.
Виклад основного матеріалу нашого дослідження
почнемо з питання причин успіху популярності ідей
джихадізму в країнах Близького Сходу. Ми вважаємо,
що цьому сприяла криза світських ідеологій в
мусульманських країнах кінця ХХ століття. Соціалізм,
панарабізм, націоналізм тощо – всі ці ідеології
продемонстрували свою слабкість та нездатність
компенсувати те відчуття вторинності, які відчували
мусульманські народи Близького Сходу по відношенню
до народів Західної цивілізації. Свого часу салафітські
антиколоніалістські рухи заклали підвалини повернення
мусульман до первинного ісламу в якості їхньої відповіді
Заходу. Джихадізм початку ХХІ століття розвинув ці ідеї
та вивів їх на принципово новий рівень.
Нагадаємо, що джихадістська організація «Ісламська
держава» (ІД) носила до 2014 р. назву «Ісламська
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держава Іраку і Леванта» (ІДІЛ) та була утворена у 2006
році в Іраку різними ісламістськими угрупуваннями,
частина з яких мали безпосереднє відношення до Аль–
Каїди. Дослідники характеризують ідеологію ІДІЛ як
«жорстоку версію салафізму, яка закликає застосовувати
насильство, щоб установити ідеальне суспільство,
засноване на їхньому розумінні ісламу» [1, с. 267].
З проголошенням ІД, джихадісти вперше отримали територію, де ніхто не може обмежити їхні
намагання втілити в життя те, що вони прагнуть. І
вони почали втілювати в життя свої прагнення. Вчені
так характеризують те, що відбувається в Ісламській
державі: «Їх стратегія – тотальний терор і контроль,
який стосується всіх сфер людського буття від сімейного
життя до культури, від економіки до права. Ця стратегія
припускає публічні страти, легалізує рабство, етнічні та
конфесійні чистки» [2, с. 117].
Виправдовують ці злочинні дії керманичі Ісламської
держави релігією, а саме настановами салафітської
версії ісламу. Релігія виступає в їхній діяльності
головним стрижнем. Це проявляється, наприклад в
тому, що в якості законів в ІД діє шаріат. Або в тому, що
пропагандистські звернення Ісламської Держави роблять
в формі традиційної для ісламу релігійної проповіді
(хутба) Як пише М. Стишинський, хутба є однією з
найдавніших форм наративу в мусульманському світі [4,
с. 158]. Зазвичай її здійснює імам під час п’ятничного
богослужіння або у свята. Дана проповідь структурно
має дві частини: спочатку імам читає коранічні вірші,
стислі молитви та робить релігійні заклики; в другій
частині він веде мову про духовні цінності та соціальні
проблеми, згадуючи доречні слова Мухаммада та
приклади з його життя.
Структуру хутби використовував свого часу в
пропагандистських зверненнях Усама бен Ладен. Лідер
Аль–Каїди розпочинав свої виступи з таких посилань до
релігії, як фрази: «В ім’я Бога Славного і Милосердного»,
«Хай буде мир з тими, хто йде правильним шляхом».
Таким чином він намагався виставити свої заклики до
вбивств в якості таких, що відповідають волі Аллаха. З
цією ж метою він наводив у своїх виступах вихоплені з
контексту фрази Корану, які нібито дозволяють теракти
та навіть наголошують про необхідність їхнього скоєння
для мусульман. «Аль–Каїда» ефективно експлуатувала
можливості засобів масової інформації, продукуючи
аудіовізуальні звернення, які транслювали арабські
супутникові канали та інтернет–сайти. Ісламська
держава розвинула цей сегмент діяльності ще активніше.
Її пропагандисти активно використовують сучасні
форми комунікації, на кшталт соціальних медіа. Як не
дивно, але заклики повернення до середньовічних форм
релігійного життя та стосунків у суспільстві можна
цілком вдало просувати шляхом надсучасних технологій.
Цікаво проаналізувати процедуру проголошення
Ісламської Держави. Воно було представлено в
підкреслено релігійному дусі. Лідер ІДІЛ Абу Бакр
аль–Багдаді зробив це в священний для мусульман
місяць Рамадан. Він був вдягнений у сакральний одяг,
проголошення відбулось на подіумі в головній мечеті
Мосула. Виступаючи, Абу Бакр аль–Багдаді розпочав
свою промову з релігійних закликів і цитат, а після
короткої перерви повів мову про джихад, встановлення
ісламських цінностей та відновлення халіфату. Ці слова

270

Гілея

аль–Багдаді супроводжував цитуваннями Корану та
хадісів [4, с. 160]. Додамо до цього, що проголошений
халіфом під ім’ям Ібрагім, аль–Багдаді стверджує, що
він нібито є нащадком пророка Мухаммада.
Джихадісти в своїй закликах до терактів постійно
використовують слова, що несуть в собі релігійні
конотації. Так, жертв своїх терактів вони називають
такими термінами, як: «хрестоносці», «диявол»,
«грішники», «відступники», «вороги Аллаха» [4, с. 159].
Прославляючи смертників, джихадісти порівнюють їх із
знаменитими мусульманами минулого, які жертвували
своїм життям за віру. Коли джихадісти підбурювали
мусульман до теракту проти карикатуристів Charlie
Hebdo, вони поширювали такі заклики: «Якщо ми
не помстимося за Пророка, ми ніколи не дізнаємося
благоденства» [4, с. 163].
Проголосивши теократичну державу в якості спадкоємця заснованої Мухаммадом держави, терористи ІДІЛ
зробили те, на що їхні попередники не наважувалися.
Навіть бен Ладен казав про халіфат в якості далекої
перспективи. Проголошенням в 2014 році Ісламської
держави ватажки ІДІЛ привернули на свій бік
багатьох мусульманських радикалів, запропонувавши
мусульманам всього світу вкрай спокусливу ідею. По–
перше, зникнення великої мусульманської держави
перших халіфів, які були найближчими прибічниками
Мухаммада, розглядається в ісламі як велика історична
несправедливість. По–друге, відновлення давнього
халіфату з усіма його ортодоксальними законами та
правилами життя розцінюється багатьма мусульманами
як єдина можливість подолати проблеми сучасних
суспільств. Чимало мусульман вважає, що введення
законів і правил життя, які діяли при Мухаммаді і
праведних халіфах, здатне забезпечували добробут і
велич умми. Як пише А. Федорченко, «В свідомості
мільйонів сунітів халіфат уявляється унікальним
ісламським інститутом, здатним викорінити всі прояви
державного непотизму, захистити мусульманську громаду
від іноземної політичної та економічної залежності і
сторонніх релігійних і культурних впливів» [6, с. 177].
Справжній халіфат, а точніше сказати, халіфати, які
історично існували на мусульманських землях, зовсім не
були ідеальними. Проте це не завадило мусульманським
мислителям протягом століть описувати халіфат в якості
найкращої форми правління. Як зазначає М. Баконіна,
«ідея відродження ілюзорного халіфату, описаного
у ал–Маварді або ібн Халдуна, була схвалена всіма
ісламістськими ідеологами ХХ ст.» [2, с. 118]. Після
падіння Османської імперії разом з останнім халіфатом
провідним елементом ісламістської ідеології стала ідея
повернення до халіфату. І терористи ІД втілили цю мрію
у життя. За словами А. Федорченко, «в мусульманській
традиції і громадській думці халіфат – це позачасова
форма універсальної держави, що була надана самим
Аллахом. Будь–яка критика халіфатскої державності в
ісламському світі розцінюється як страшний гріх» [6,
с. 178]. Боротьба Західного світу проти новоявленого
халіфату, з точки зору терористів, лише підкреслює, що
цей халіфат – справжній.
Як ми бачимо, використання релігійних чуттів
віруючих в інтересах тероризму призводить до жахливих
результатів. Чимало тисяч людей загинули від діяльності
так званої Ісламської держави. Наголосимо, що існування
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ІД – це проблема не тільки народів Близького Сходу.
Справа в тому, що Ісламська держава претендує на весь
світ, зокрема однією з її цілей є «поширення терористичної
ідеології серед мусульман Європи» [5, с. 37]. Доля тих
людей, які піддалися цій пропаганді, жахлива – деякі з
них влаштовують теракти в європейських країнах, інші
ідуть в Ірак та Сирію воювати під знаменами Ісламської
держави [6, с. 175]. Невипадково свої пропагандистські
матеріали «Ісламська держава» видає в тому числі на
п’яти європейських мовах. Нажаль, ця пропаганда
приносить результат.
На підставі вище зазначеного ми дійшли таких
висновків. Криза світських ідеологій в країнах Близького
Сходу призвела до ренесансу релігійних уявлень, зокрема
до популярності салафітських ідей повергнення до
первинного ісламу. Своїм прихильникам ці ідеї здаються
засобом, який здатен подолати політичні, економічні та
духовні негаразди, які склалися в країнах цього регіону.
Популярність салафітських ідей на Близькому Сході
вміло використали терористичні організації – спочатку
Аль–Каїда, а з 2014 року – так звана Ісламська держава.
Їхні ватажки надали своїм політичним та кримінальним
прагненням релігійну форму, завдяки чому змогли
привернути на свій бік численні людські та фінансові
ресурси.
Зокрема, заклики до скоєння терактів джихадісти
здійснюють, представляючи їх у формі традиційної
мусульманської
проповіді
(хутба),
терористів–
смертників виставляють у ролі мучеників за віру, а об’єкти
терористичних атак таврують за допомогою негативних
релігійно забарвлених образів – «хрестоносці»,
«грішники», «вороги Аллаха» тощо. Для виправдання
вбивств використовується радикалізована релігійна
ідея священної війни – джихаду, для закріплення свого
панівного становища на захоплених землях, терористи
застосовують норми шаріату. Захоплені терористами
землі були проголошені територією відновленої
теократичної держави мусульман – халіфатом, першим
халіфом якого стала людина, що називає себе нащадком
пророка Мухаммада.
Як ми показали, наведені вище моменти демонструють, що релігія відіграє надважливу роль в терористичної
діяльності Ісламської держави. Вона служить, по–
перше, засобом виправдання терористичної діяльності
даної організації, по–друге, інструментом рекрутування
людських ресурсів для терористичної діяльності, по–
третє, засобом підтримки влади в руках керманичів
даної терористичної організації.
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Terrorist organization «Islamic State»: religious aspect
Obtaining data on the religious component of the Islamic State activity by
methods of analysis and phenomenology is the purpose of this study. The leaders
of the so–called Islamic state gave religious shape to their political and criminal
aspirations that enabled them to get a lot of human and financial resources. In
particular, they present their calls for the commission of the jihadist attacks as a
religious sermon (khutbah), give suicide bombers names of martyrs for faith, show
objects of terrorist attacks as «enemies of Allah». To justify the killings, Islamic
State terrorists use radicalized idea of the sacred war (jihad). Land occupied by the
terrorists was proclaimed the territory of the restored theocratic state of Muslims
(caliphate). All these points demonstrate that religion plays a vital role in the
terrorist activities of the Islamic state. This organization uses religion in three ways.
Firstly, Islamic state uses it as a mean of justifying its terroristic activities. Secondly,
it applies religion as an instrument for recruiting its human resources. Thirdly, the
terrorists hold power in their hands with its help.
Keywords: Islamic State, ISIS, terrorism, religious studies, Islam, religion.
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Богословие и университет: украинский контекст
Доказывается, что государство заинтересовано в богословии, его
присутствии в государственном университете. Приведены аргументы
в пользу тезиса, что публичная сфера только страдает от того, что она
опасается присутствия в ней серьезных религиозных дискуссий. Выявлено,
что университет находится в кризисном состоянии по многим причинам,
но в том числе – и потому, что в нем нет богословия. Доказывается, что
состояние отношения Церкви и культуры, в котором сейчас находится
современная Церковь, ее специфическое положение в пост–атеистическом
обществе и, в общем–то, в европейском постсекулярном таково, что
судьба ее миссии в мире существенно зависит от состояния богословия в
университете. Развитие богословской рефлексии в университете напрямую
связано не с задачей восполнения идеологического вакуума, а с устремлением
гуманитариев сохранить человечность постмодерного общества.
Возможность участия богословов в университетском дискурсе определяется
тем, что теология использует язык современной философии, а именно –
феноменологии и герменевтики.
Ключевые слова: высшее образование в Украине, теология, пост–
секулярность, постсекулярная культура.

(стаття друкується мовою оригіналу)
В последние годы активизировалась академическая
дискуссия о целесообразности преподавания теологии
в светских высших учебных заведениях Украины.
Законодательные изменения 2014 года, направленные
на преодоление дискриминации духовного образования,
вновь поставили вопрос о границах возможного
взаимодействия научного и религиозного знания,
теологии и философии. Эта дискуссия является
свидетельством наличия специфической постсекулярной
ситуации в украинской культуре.
Задачей статьи является анализ возможности
присутствия православного богословия в украинском
университете.
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Теме «Церковь и общество», взятой в регистре
«богословия в университете», при любом развитии не
избежать апокалиптического тона, акцентирующего
тревогу по поводу конечности и кризисности несущих
столпов европейской культуры. Многими томами
исчисляются вариации на тему «постхристианской
цивилизации», с одной стороны, и рассеяния «публичной
сферы» и «гражданского общества», с другой. «Конец
университета и богословия» уже вполне привычно
вчитывается в апокалиптический ряд «конца религии»,
«конца истории», «конца метафизики, науки и искусства»
и, в «конце концов», «конца человека». Особенно
ясно это «никогда» и эти «похороны» раскрываются
в посттоталитарном пространстве, где секуляризация
вполне рационально дошла до воинствующего безбожия,
публичная сфера и гражданское общество – разрушены,
а богословие, так и не войдя в корпус университетского
дореволюционного знания, оказалось вытесненным
из культурного пространства как такового. И если
западное богословие запечатало эти финалистские
тревоги в формулу «богословия смерти Бога», то
опыт посттоталитарного общества свидетельствует
о
своевременности
«богословия
воскресения»,
рождающегося удивлением перед чудом хрупкой
возобновляющейся подлинности.
«Нас почитают умершими, но вот, мы живы»
(2 Кор 6:9). Эти апостольские слова напоминают
о неуместности радикальной восприимчивости ко
многим впопыхах объявленным «смертям», но, с другой
стороны, не дают оснований и для триумфализма,
абсолютизирующего
прежний,
дототалитарный
опыт
церковно–государственной
«симфонии»
и
игнорирующего не только этический пафос новой
культурной апокалиптики, но и живительный опыт
мученичества и рассеяния. Именно о хрупкости
подлинного, совершающегося в немощи и созидающего
культуру, и должна свидетельствовать Церковь. О
том, что тревоги о конце чего–либо важного не только
не тождественны летальному исходу, но и означают
большее – его жизнь вне микрофизики человеческой
власти, которая следует логике невозможного, или чуда.
Прежде чем исследовать формы присутствия
богословия в университете, нужно прояснить позиции
по предварительному вопросу: «Необходимо ли это
присутствие?», поскольку не приходится ожидать
однозначного ответа ни со стороны Церкви, ни со
стороны общества, ни со стороны государства. Каждая
сторона описывается целым спектром мнений, который
схематически можно представить следующим образом.
Позиция Церкви определяется с одной стороны,
необходимостью свидетельства, евангельским требованием быть в мире, но не от мира, пониманием, что
роль Церкви в том, чтобы вдохновлять людей идти в мир
и этот мир преобразовывать, но с другой, в признании
того, что православное богословие традиционно
ограничивалось стенами духовных академий и даже в
православном государстве, Российской Империи, не
присутствовало в университете. Опыт двадцатого века
– отделенности Церкви от государства, государственной политики воинствующего атеизма и Церкви в
диаспоре, общества, испытавшего крайние пределы
секуляризации, – радикально изменил контекст
церковного свидетельства, и позиция традиционного
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уважения Церковью светского образования должна быть
дополнена исследованием творческих возможностей
свидетельства, исходящего из признания человеческой
свободы, во вновь формирующейся и хрупкой публичной сфере посттоталитарного общества. Церковь
уже определила образовательные приоритеты и
засвидетельствовала свою принципиальную позицию
открытости обществу, внутри которой возможны самые
разнообразные стратегии.
Позиция государства колеблется между признанием
отделенности Церкви от государства и запретом на
религиозную пропаганду в университете, с одной стороны,
и свободой совести, непосредственным следствием
которой является право представления богословского
знания на университетском форуме знаний, с другой. Это
напряжение усиливается и другим – между госзаказом,
по–прежнему определяющим университетский механизм,
и новыми требованиями демократической свободы
образования, определяющими вполне очевидный спрос
на богословский корпус знаний, на который университет
не может не отвечать. Государство признало возможность
присутствия богословия в университете, утвердив в 2002
году специальность «богословие» среди академических
специальностей после двухлетних дискуссий, которые
позволили не только артикулировать полярные аргументы,
но и расслышать позицию гражданского общества,
возрождающегося после тоталитарной катастрофы.
Позиция общества, прежде всего, определенно не
соответствует бинарной схеме верующих и атеистов.
Подавляющая его часть, не умея артикулировать
религиозное вопрошание, не мыслит себя в конфликтной
логике и готово к диалогу с Церковью. Этот диалог,
безусловно, не может быть легким. Александр Кырлежев
точно описывает его фундаментальную трудность, когда
говорит о том, что христианство бросает вызов любому
обществу, а современное общество судит церковь. В
такой ситуации общество заинтересовано в богословски
артикулированной позиции Церкви и справедливо
надеется на ее творческий ответ на проблемы, стоящие
перед этим обществом. Богословие, способное
расслышать богословский вопрос посттоталитарного
общества, раскрыть его на языке этого общества и
предложить ответы, которые могут быть включены в
продуктивный диалог, может и должно быть воспринято
университетом, хотя это и может потребовать от самого
университета существенных реформ.
Дискуссии вокруг кризиса европейского университета, связанные с проблемой единства университетского
образования и такими ее аспектами, как сохранение
принципов междисциплинарности и коллегиальности,
единства преподавания и исследования, связи с
национальным и международным сообществами,
в полной мере относятся и к посттоталитарному
контексту, в котором особенности кризиса обусловлены
распавшимся идеологическим единством. Сохранение
единства университетского образования в значительной
степени связано с поисками новых основ такого единства
в ситуации, когда зеркало единой идеологии раскололось
на мириады идеологий, таких же твердых, как и прежняя,
образовав пространство ложного плюрализма вне
сферы публичной коммуникации или рынок идеологий,
на котором предложение давно превысило спрос.
Университет не может быть участником этого рынка, но
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в качестве антипода принципу идеологического единства
выступает прагматический принцип универсальной
иронии, выражающий постмодернистский этос дистанцирования от всякого метанарративного единства во имя
свободы от идеологической репрессии.
Нарастающее многообразие жизненных практик и
связанных с ними познавательных практик и определяет
кризис университета, отошедшего от кошмара идеологической легитимации, но распадающегося на фрагменты,
все труднее находящие единое коммуникативное
пространство, определяющее его силу и славу внутри
национальной и мировой культур. Сохранение этого
пространства как хрупкого пространства встречи с
Другим – другим опытом, другой культурой, другой
традицией, другой жизненной стратегией – и является
той целью, стремление к которой позволяет надеяться
на путь между Сциллой рынка идеологий и Харибдой
радикальной иронии. В движении к этой цели усилия
богословов могут быть чрезвычайно полезны и
продуктивны, если богословие сумеет ответить на этот
новый вызов и раскрыть себя как сформировавшая
европейскую культуру традиция слышания и
послушания абсолютно Другому, сотворившему и мир, и
человеческую свободу, и пожелавшему Встречи, которая
может быть узнана во всех человеческих встречах,
рожденных тоской о подлинном. Богословие должно
пересмотреть свое место в академическом пространстве
и из внутриконфессиональной сферы выйти в мир,
чтобы расслышать его вопросы и раскрыть в них новое
измерение, в котором возможно примирение с Богом.
Академическое
богословие,
–
отвечающее
новым целям и новому контексту, выступающее как
переводческая практика между государством, обществом,
академией и религиозными общинами, и определяющее
свое место в хрупком пространстве встречи Другого,
которое составляет основу нового университетского
единства, – выходит за пределы дихотомии конфессионального богословия духовных академий и нейтрального религиоведения. Сама эта дихотомия
задает
ложное
пространство,
предписывающее
нереалистичные позиции в несуществующем диалоге.
Всякое университетское богословие необходимым
образом должно включать как опыт конфессионального
богословия, так и академического религиоведения, но его
контуры должны определяться ответственностью перед
всеми реальными сторонами диалога – академическим
сообществом с его высокими научными стандартами,
религиозными общинами с их богословскими требованиями, обществом и государством с их ожиданиями
университетского участия в общественно–политических
дискуссиях в «зонах общей раны», вокруг которых
складывается хрупкая публичная сфера.
Если хотя бы попытаться наметить контуры вокруг
этих зон, то нельзя обойти несколько трудных мест.
Прежде всего, академическое богословие не может
быть еще одним поставщиком на рынке идеологий, хотя
такое ожидание–опасение в посттоталитарном обществе
вполне реально. Вместо поисков «христианского
мировоззрения», «православной идеологии» и других
ложных и мертворождаемых идеологических матриц,
оно должно раскрыть себя в качестве критика идеологии,
ориентированного на защиту свободы, ответственности
и солидарности. Богословие как критическая практика,
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напоминающая о том, что ничто так не отделяет нас
от Другого, как наши представления о Нем, тем более
застывшие в мертвых идеологических формулах, вполне
точно соответствует как традиционному пониманию
его функции как мышления, приближающего к Богу,
так и академическому условию критичности. Другим
трудным местом, безусловно, является отношение
академического богословия к секулярной культуре. Оно
не может мыслить себя в рамках дихотомии религиозное–
светское, ограничиваясь религиозным, поскольку сама
секулярная постатеистическая культура сформировалась
в лоне христианской культуры и говорит на ее языке.
Академическое
богословие
должно
выступить
критиком
и
совопросником
постмодернистской
иронии, принимающим ее этический пафос как
богословский вопрос современной культуры. Наконец,
академическое богословие не может ограничиться
научно выстроенным погружением внутрь традиции,
ориентированным лишь на апологию. Богослов должен
стать экспертом, способным как к продуктивному
анализу ключевых проблем современного общества
из глубин своей традиции в диалоге с обществом и
другими религиозными традициями, так и к творческим
инициативам, раскрывающим потенциал веры перед
вызовами, определяющими судьбу человека и его ответ
своим ближним и тому Другому, который, по слову
Рильке, держит все с безмерной нежностью в своей руке.
Получается, что богословие входит в современный
университет через определенную сильную апологию
того, что архитектоника нового университета, который
не является ни модернистским, ни постмодернистским,
есть архитектоника коммуникативного разума. Христианская традиция дает дополнительный аргумент к
этой апологии, уместно добавляя, что это не просто
коммуникативный разум, а разум, связанный с ликующим
сердцем, разум, который позволяет моей жизни оказаться
состоятельной, сделать так, чтобы моя жизнь была а
жизнью человека, который проживает свою жизнь перед
Господом во всей ее полноте. Богословие добавляет
условие целостности человеческой судьбы. И тогда
интересно посмотреть, что же это за богословие в его
историческом воплощении. Такое богословие можно
назвать богословием общения, которое принимает такого
рода подход, что первое богословие – это богословие,
рождающееся из продумывания такого рода встреч, такого
рода, порождающего социальность общения, и тогда
богословие развивается как последовательность простых
вопросов: каковы условия этого подлинного общения, как
оно возможно, и что такое неподлинное общение? Всем
этим мы не будем заниматься, сейчас я буду закругляться
и поэтому я только скажу вам вот что: мы имеем очень
яркий пример в богословии и религиозной философии
XX века. Думаю, всем известно, что существует
богатейшая традиция русской религиозной философии,
восходящая к Владимиру Сергеевичу Соловьеву, а именно
– плеяда, череда замечательных имен. Соловьев, Франк,
Бердяев, Флоренский и, конечно, ключевая фигура для
богословия – отец Сергий Булгаков, который из киевского
профессора–экономиста стал великим, до сих пор не
оцененным до конца и даже не прочитанным русским
богословом, предложившим проект «софиологии». Его
отличают несколько особенностей. Во–первых, это
очень сильная положительная спекуляция, спекуляция в
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хорошем смысле – как воля к систематическому развитию
мысли. Конечно, это спекуляция, которая рождена под
мощнейшим импульсом немецкой философии, это
ее сильная сторона, а именно, спекулятивность как
выстроенность и продуманность. С другой стороны,
которая очень часто забывается и вообще выносится
за скобки как несущественная, все представители этой
софиологической традиции занимали очень активную
позицию в обществе, простите за слово «очень», они
были просто активисты, говоря современным языком.
И классический пример – это «Православное дело» в
Париже Матери Марии (Скобцовой) и Георгия (Юрия
Петровича) Федотова, того же отца Сергия Булгакова, в
известной степени, отца Дмитрия Клепинина и многих,
многих, многих других. Софиология в себе удивительным
образом соединила спекуляцию как сильный пример
систематического мышления и социальный политический
активизм. Им на смену пришли критики, которые
отделились даже поколенчески, и это хорошо видно на
примере семьи Лосских. Папа Николай Онуфриевич
Лосский, выдающийся русский профессор, интуитивист,
переводчик «Критики чистого разума» на русский язык, в
своей «Истории русской философии» написал, конечно, не
только очерк о себе в третьем лице, но и о сыне, Владимире
Николаевиче Лосском, о том, что не менее выдающийся
сын выдающегося русского философа продолжил
идеи отца. Сына это крайне не устраивало, он всегда
настаивал на том, что его «совершенно не интересуют
интуитивные березы» отца. Его интересовала не
современная философия, от которой он дистанцировался,
но мысль Отцов Церкви. И началось то, что называется
патристический поворот, поворот к Отцам, поворот к
истоку, и если Хайдеггер в своем повороте не заметил
отцов и проскочил к мысли Парменида, то для богословия
исток был узнан в патристической мысли. Наши богословы
остановились несколько раньше, они остановились на
отцах церкви, но в этом не было особо оригинального
православного пути, такой путь проделали, в общем–то,
все европейские богословы, везде мы имеем примеры
мощнейшего возвращения к патристической мысли. И
православные богословы это тоже совершили, и имена
этих богословов также неплохо известны: это Владимир
Николаевич Лосский, отец Иоанн Мейендорф и, конечно,
отец Георгий Флоровский. Такова эмигрантская традиция
неопатристического синтеза. Наступили 90–е годы, мы
вдруг обо всем этом узнали. И кто–то вдруг, кто–то не
вдруг, кто–то с этим всю жизнь жил, но, по крайней мере,
в публичной сфере это стало очевидным – обнаружилось
присутствие и сосуществование этих двух традиций
мысли. В области школьного практического богословия,
богословия духовных академий, духовных семинарий
восторжествовала вторая традиция неопатристического
синтеза. Сильной стороной этой традиции является
претензия к софиологии, заключающаяся в том, что
спекуляция замечательна и связь ее с немецкой философией
совершенно прекрасна, но хотелось бы еще понять, как
это связано с практическим духовным православным
опытом. А в софиологии об этом было мало пояснений.
И, конечно, неопатристический синтез предложил идти
к пониманию того, в чем сама сущность православного
опыта, и мы получили возвращение к отцам как к
аскетической литературе и вниманию к духовному опыту
исихазма, исихастской традиции, паламизма. И поэтому
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не случайно, что в русской традиции эта особенность
русского богословия, неопатристика стала синонимически
выступать как неопаламизм, хотя это вовсе не очевидно,
но вот так у нас сложилось исторически.
Но вообще православное богословие переживает
самый настоящий кризис. У этого кризиса есть очень яркие
знаки. Но православные богословы их не видят. Вообще
главная проблема этого кризиса не в том, что у нас есть
трудности, а в том, что мы их не видим. Или видим их не
там, где они есть. Главный знак кризиса для меня – это
отсутствие необходимого как воздух расцвета церковной
проповеди. Если Церковь не может проповедовать, она
не может миссионерствовать. Что Церковь может сказать
другим, если она почти ничего не говорит себе своим
верным? Вместо богословских ответов на проблемы
современности, мы слышим одну и ту же мысль от
проповедников: «продержаться бы». Но какое будущее
с такой установкой? Никакого. Второй главный знак
кризиса – отсутствие в публичном дискурсе ярких фигур
первого эшелона в православном богословии. Надо искать
людей, способных стать такими фигурами и помогать
им – европейскими гонорарами за книги, статьи, лекции.
И если из десятка таких людей два–три станут фигурами
первой величины – это уже будет очень хороший результат
и прекрасный ответ на кризис православного богословия.
Выход из кризиса православного богословия – в
интенсивном развитии по естественному для этого
богословия пути. С содержательной точки зрения сегодня
происходит или, по крайней мере, должен происходить,
переход от занятия проблемами экклесиологии к
антропологии. Каллист Уэр правильно говорил,
что в православном богословии двадцатый век был
веком экклесиологии, а двадцать первый будет веком
антропологии. В этом контексте и важны Успенские
Чтения. Десять лет работы Успенских Чтений –
это наиболее смелая попытка подойти к созданию
современной православной антропологии, восполнив то,
что отсутствует у святых отцов. Чего нет в антропологии
св. Иоанна Лествечника и других аскетических отцов?
Нет антропологии семьи. И вот была и специальная
конференция о семье, и на других конференциях звучала
эта тема. Успенские Чтения – это не социальный активизм
интеллигенции, которая пришла в Церковь. Это подступы к
глобальным темам. И трудно на самом деле совершать дело
Успенских чтений, потому что темы трудные, объективно
трудные. Мы все время на подступах к современной
православной антропологии, и сейчас наиболее трудный
этап мы переживаем на этих подступах к большим темам
будущего. Тяжело, потому что надо разрабатывать многое
впервые, потому что темы такие, что нельзя просто
скопировать из Отцов и перенести в сегодняшний день.
Каллист Уэр совершенно верно отмечает, что сегодня для
православного богословия существуют колоссальные
поля неразработанной тематики вообще. Мы не можем
просто прочитать Отцов, реконструировать их мысль,
уточнить, приспособить. Мы должны делать сегодня.
Есть объективные причины для того, почему в традиции
не было разработано полноценной антропологии семьи,
а теперь такая антропология необходима и создается.
Почему не было антропологии пола, а теперь она
создается. И наступает эпоха личной ответственности
православных богословов, когда не за кого спрятаться, и
надо создавать многое впервые или практически впервые.
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В наших условиях православное богословие может
выйти из кризиса, вступив в диалог с философией. У нас
нет мощных богословских институций, нет таких как
богословских факультетов, как, например, в Германии.
У нас есть институализированная философия, готовая к
диалогу с теологией. И у нас есть отдельные богословы
в университетах. И для богословия в наших условиях
жизненно важно войти в университет, вступив в диалог
с философией. Это – путь к институционализации самого
богословия. Возможен и диалог с наукой, но такой диалог
еще труднее, чем с философией. Сегодня философия более
готова к диалогу с теологией. Это связано с «религиозным
поворотом» в современной философии. В 1990–е годы
каждый крупный феноменонолог Франции вдруг оказался
богословом. Это Рикер, Марион, Анри. Целое поколение
первоклассных философов оказалось богословами. Во
Франции, где нет режима благоприятствования к религии
и богословия, никто не ждал расцвета богословия. А тут
интересное богословие появилось среди феноменологов.
И вообще сейчас интересный момент в судьбе отношений
богословия и теологии в Европе. Много веков новые
темы появлялись в философии, а богословие «догоняло»
философию. А в двадцатом веке случилось то, чего
никогда не было в западной истории. Всегда западная
теология зависела от философии. Так длилось до Барта,
он выдвинул идею, что богословие – самостоятельный
тип мышления, который интересен сам по себе. А
постмодернисты начали защищать богословие как особый
дискурс, как маргинальную языковую практику. А потом
присмотрелись – и нашли темы новые для философии
в богословии, и пошли за богословием. И это не только
случилось во Франции. В Америке это случилось с
Капуто, через которого философия черпает для себя из
богословия. Философское сообщество обнаруживает, что
оно нуждается в особом ресурсе, для него недоступном
– нуждается в богословии. Философы нуждаются в
разговоре с богословами. Можно сказать, что философы
впервые в истории европейской философии не глухи к
богословскому дискурсу. Философы заинтересованы в
понимании богословского языка, а не хотят услышать
отзвук кантианства или гегельянства.
И, наконец, выйти из кризиса можно с помощью
глобальных постановок проблем. Это общее явление
для культуры, пережившей постмодернистское время.
Полезно читать статью Аверинцева «Моя ностальгия»,
где он говорит об этом очень глубоко. Вернувшись
к глобальной постановке, мы можем и создавать
современное православное богословие двадцать
первого века. У католиков и протестантов живы великие
теологи, и еще возможен новый подъем. Я ожидаю
нового подъема от влияния второй главной книги
Иоанна Зизиуласа «Бытие и инаковость». Кстати, у него
сильное богословие именно потому, что он преподавал
все время в двух западных университетах. Там, где
православное богословие само в себе, – достижений нет.
Там, где оно вступает в диалог внутри университета, в
диалог с философией и с западной теологией в рамках
университета – там и есть достижения. И нам нужно
научиться работать в университете, потому что это
приведет к расцвету богословия, который безусловно
очень нужен Церкви.
Исходя из нашего исследования, можно сделать
некоторые предварительные выводы. В присутствии
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богословия в университете в разной степени заинтересованы научное сообщество, особенно гуманитарное,
общество, государство, церковь. Однако участие
богословия в общенаучном дискурсе требует
посредничества философии, особенно – современной
постклассической философии науки, феноменологии,
герменевтики. От использования философии как
посредника, теология переходит к прямому диалогу с
наукой, но последнее становиться возможным благодаря
всесторонней философизации богословского дискурса.
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Theology and University: Ukrainian context
The article proves that the state is interested in theology, its presence in the
state university. There are arguments in favor of the thesis that the public sphere
only suffers from the fact that it fears the presence of serious religious discussions
in it. It is revealed that the university is in crisis for many reasons, but also because
it does not have theology. It is proved that the state of relations between the Church
and culture, in which the present–day Church is now located, its specific position
in the post–atheistic society and, in general, in the European post–secular, is such

276

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Випуск 127

that the fate of its mission in the world essentially depends on the state of theology
in the university. The development of theological reflection in the university is
directly connected not with the task of replenishing the ideological vacuum, but
with the aspiration of the humanities to preserve the humanity of the postmodern
society. The possibility of the participation of theologians in university discourse
is determined by the fact that theology uses the language of modern philosophy,
namely, phenomenology and hermeneutics.
Keywords: higher education in Ukraine, theology, post–secularism, post–
secular culture.
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Богослов’я та університет: український контекст
Доводиться, що держава зацікавлена в богослов’ї, його присутності
в державному університеті. Наведено аргументи на користь тези, що
публічна сфера тільки страждає від того, що вона побоюється присутності
в ній серйозних релігійних дискусій. Виявлено, що університет знаходиться в
кризовому стані з багатьох причин, але в тому числі – і тому, що в ньому немає
богослов’я. Доводиться, що стан відносини Церкви і культури, в якому зараз
знаходиться сучасна Церква, її специфічне положення в пост–атеїстичному
суспільстві і, у взагалі–то, в європейському постсекулярному таке, що доля її
місії в світі істотно залежить від стану богослов’я в університеті. Розвиток
богословської рефлексії в університеті безпосередньо пов’язано не з завданням
заповнення ідеологічного вакууму, а з устремлінням гуманітаріїв зберегти
людяність постмодерного суспільства. Можливість участі богословів в
університетському дискурсі визначається тим, що теологія використовує
мову сучасної філософії, а саме – феноменології та герменевтики.
Ключові слова: вища освіта в Україні, теологія, пост–секулярність,
постсекулярна культура.
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Аксіологічні основи демократизації освіти
Істотний вплив на процеси демократизації освіти спричинює
сформована на засадах гуманізму система цінностей особистості, в
якій на особливу увагу заслуговують такі її елементи, як права людини,
толерантність, справедливість, солідарність тощо. Зокрема, права людини
окреслюють межі державної влади й обов’язки держава щодо громадян.
Толерантність відтіняє їх активну життєву позицію, сформовану на підставі
визнання універсальних прав та основних свобод людини. А справедливість
і солідарність не дозволяють нівелювати особистість та надати їй
підтримку з огляду на спільну відповідальність. Ці та інші демократичні
цінності є основою Педагогічної Конституції Європи, яка визначає принципи
і методологію філософії та політики процесу підготовки нового вчителя для
об’єднаної Європи ХХІ століття.
Ключові слова: гуманізація освіти, демократизація освіти,
демократичні цінності, цінності освіти.

Формування системи цінностей особистості на
основі гуманізму постає аксіологічною платформою
демократизації освіти. Ще гуманістичні цінності
філософії Відродження, які визначали уявлення про
людину як вищу цінність і «міру всіх речей» зумовили,
відповідно, орієнтацію у вихованні на природу
людини, її гармонію; усвідомлення ролі освіти й
виховання як головного засобу реалізації людиною її
земного призначення; розуміння виховання як процесу
становлення й розвитку (саморозвитку) особистості, як
засобу розкриття її природних здібностей; необхідність
розумового, фізичного та морального виховання, як
основних компонентів усебічного та гармонійного
формування особистості; узгодженість мети, змісту та
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принципів виховної діяльності на основі гуманності,
поваги до особистості дитини, пошук ефективної
методики виховання з урахуванням вікових та
індивідуальних особливостей [1, c. 17]. Сьогодні принципи гуманізму постають як основа вдосконалення
людських
відносин
на
основі
толерантності,
суверенітету особистості, орієнтації на працю, любов,
співчуття, милосердя й повагу. Гуманізм лежить в основі
формування людини духовної з високими моральним
якостями і високим рівнем професійної компетентності,
розвитку свідомості, світогляду, світовідчуття, духовно–
моральних цінностей [2].
Як відомо, цінності спрямовують, організовують,
орієнтують поведінку людини на визначення
цілей діяльності. Людина пізнає світ через призму
цінностей, і протягом усього життя вони регулюють
її соціальну поведінку. Відповідно до гуманістичної
теорії А. Маслоу і К. Роджерса сучасна освіта:
виходить із загальнолюдських цінностей, узгоджених з
конкретними цінностями інших етнокультур; має на меті
самореалізацію особистості; орієнтується на розвиток
особистості, що відбувається цілісно, у єдності розуму
і відчуттів, душі і тіла; утверджує права людини на
вільний вибір змісту, форм, режиму освіти; здійснюється
за умов державної та громадської підтримки, уваги,
співпраці, а не формального керівництва [3, с. 28].
Аксіологічна платформа демократизації освіти
ґрунтується на таких гуманістичних та одночасно
загальнолюдських цінностях як права людини,
толерантність, справедливість, солідарність, екологічна
безпека тощо.
Права людини як інституційна, правова, морально–
етична і цивілізаційна основа задекларованих на
національному і міжнародному рівнях європейських
цінностей набули особливої актуальності в умовах
демократизації суспільного життя, управління та освіти.
Ці права окреслюють межі державної влади, оскільки
визначають ту сферу життєдіяльності індивідів, у яку
держава не може втручатися, й ті обов’язки, які має
держава щодо громадян. Пріоритет прав людини щодо
прав держави є основоположною цінністю демократії.
Демократія як політична система виникла і розвивається
передусім у межах держави, з якою пов’язані її
основні інститути. Тому питання про співвідношення
прав людини і прав держави пов’язане з соціально–
правовою природою держави. Так, ідея правової
держави передбачає обмеження її могутності на користь
громадянського суспільства і гарантування пріоритету
прав громадян щодо прав держави, а соціальний характер
держави спрямований на забезпечення громадянських
прав для всіх членів суспільства [4, с. 94]. Права і
свободи людини є тією цінністю, яка репрезентована
в усіх формах і процедурах демократії. Для захисту і
реалізації цієї цінності існує демократія. Вона має сенс
тільки з огляду на те, що кожна людина є носієм певних
невідчужуваних прав і свобод, навіть за умови, коли
багато хто з громадян нехтує цими правами, зневажає
їх. Конституційний правовий порядок є такою системою
відносин, за якої всім надається найбільша з можливих
свобода самодіяльності і самовизначення [5].
Демократична політична освіта, в свою чергу,
ґрунтується на визначенні основних гуманістичних
цінностей і насамперед свободи й гідності кожної
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особистості, її природних невід’ємних прав. Вона
допомагає індивідові правильно оцінити відповідний
суспільний лад, усвідомити своє місце і роль у державі,
права й обов’язки. Головна мета політичної освіти –
навчити людину адекватно орієнтуватися в складному і
суперечливому сучасному світі, представляти і захищати
свої інтереси, поважаючи інтереси і права інших людей,
спільно з іншими розв’язувати загальні проблеми [6, c. 12].
Незважаючи на те, що полем дії прав людини є
«вертикальні» стосунки між людиною і державою, а
толерантність має так звану «горизонтальну» природу і
стосується взаємин між людьми, витоки в толерантності
й прав людини однакові. Тому виховання в індивіда
толерантності починається з прищеплення йому знань
про права і свободи з метою забезпечення їх реалізації
і зміцнення прагнення кожного до захисту прав інших
[7, c. 281].
Сучасна демократична держава неможлива без
утвердження толерантності та дотримання норм
права. Бо толерантність, як зазначається у Декларації
принципів толерантності (1995 р.), «це не лише
моральний обов’язок, але й політична і правова потреба.
Толерантність – це не поступка, поблажливість або
потурання, а насамперед сформована на підставі
визнання універсальних прав та основних свобод
людини активна позиція». Більш того, «толерантність
– це обов’язок сприяти утвердженню прав людини,
плюралізму (у тому числі культурного плюралізму),
демократії та правопорядку. Толерантність – це поняття,
що означає відмову від догматизму і абсолютизму,
утвердження норм, закріплених у міжнародно–правових
актах у галузі прав людини. Стосовно поважання прав
людини виявлення толерантності не означає терпимого
ставлення до соціальної несправедливості, відмови від
своїх або прийняття чужих переконань. Це означає, що
кожен може дотримуватись своїх переконань і визнає
таке саме право за іншими. Це означає визнання того,
що люди з природи своєї відрізняються зовнішнім
виглядом, становищем, мовою, поведінкою і мають
право жити в мирі та зберігати свою індивідуальність.
Це також означає, що погляди однієї людини не можуть
бути нав’язані іншим» [8].
Толерантність сьогодні сприймається як нова
ідеологія європейської молоді. «Завдання сучасної
школи, зазначає В. Андрущенко, характеризуючи місію
освіти у вихованні толерантності, дати молоді розуміння
того, що права людини – це не лише права кожного, це
передусім права Іншого. Як писав А. де Сент–Екзюпері:
«Якщо я чимось на тебе не схожий, я тебе цим не
принижую, а навпаки нагороджую» [7, c. 93–94].
Окрім того, толерантність, означаючи «поважання,
сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур
нашого світу» [8] виступає невід’ємною складовою
патріотизму зразку початку ХХІ століття. Останній
передбачає не лише любов до власного народу, а й
пошанування інших, повагу до кожної людини, незалежно
від її раси, національності, громадянства, релігійних
вірувань тощо. Це вимагає, перш за все, формування
високої культури міжнаціонального спілкування, в основі
якої повинні лежати наступні гуманістичні принципи:
повага індивіда гарантується його повагою до інших
людей; дотримання вимог культури плюралізму думок;
розв`язання суперечностей і конфліктів відбувається на
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основі збереження гідності суперника; людина – основа,
початок і кінець суспільства [9].
Поліетнічне освітнє середовище сьогодні постає
як найадекватніший та найефективніший інструмент
виховання та прищеплення молодому поколінню
почуттів толерантності та поваги до людей іншої
культури, релігії, національності, світогляду тощо.
Справедливість як одна з форм моральної поведінки,
а також фундаментальна цінність етичної свідомості
розглядається сьогодні переважно в комплексі з іншими
категоріями, такими як «доброзичливість», «свобода»,
«шанобливість», «рівність» [10]. Справедливість як
моральна категорія оцінює суспільну дійсність, яку слід
зберегти або змінити з позицій належного, як політична
цінність вона означає, передусім, свободу, однакову
для всіх, рiвнiсть прав i рiвнiсть всіх перед законом.
Справедливість передбачає також рiвнi можливості
для розвитку iндивiдуальних здібностей i прагнень,
суспільну підтримку особистих зусиль кожного. Саме
тому справедливість є несумісною iз знищенням
iндивiдуальностi або нівелюванням особистості.
Соціальна справедливість прагне рівності у свободі самовизначення та самореалізації особистості.
Дотримання принципу соціальної справедливості в
умовах демократизації соціального простору, повинно
забезпечувати адекватну соціальну мобільність, згідно
якої кожна людина матиме можливість потрапити на свій
соціальний рівень самотужки, оволодіти тим соціальним
статусом, на який вона заслуговує. Природна та соціальна
диференціація членів суспільства, що лежить в основі та
підтримується демократією, повинна набувати позитивного
значення і регламентуватися рівністю права [11, c. 30].
Солідарність як суспільне явище характеризує
горизонтальні зв’язки взаємодії і співпраці на
противагу вертикальним зв’язкам влади і залежності.
Класики соціологічної думки (О. Конт, Е. Дюркгейм,
М. Ковалевський) трактували солідарність як головну
силу, що згуртовує суспільство, створює суспільне
ціле. Сьогодні солідарність характеризують як єдність
переконань і дій, взаємодопомогу та підтримку
членів соціальної групи, кругову поруку, спільну
відповідальність. Солідарність, зазначає російський
дослідник А. Окара, можна визначити як принцип
соціального існування, що передбачає об’єднання
ресурсів і можливостей суб’єктів соціальних
відносин для досягнення спільних цілей, при цьому
інтереси кожного з суб’єктів знаходяться у рівновазі з
інтересами спільноти. Солідарність варто розглядати як
механізм соціальної регуляції, збереження та розвитку
колективного організму, який дозволяє максимально
використовувати можливості усіх членів суспільства
заради їхнього індивідуального та спільного блага.
Проблематика солідарності у сучасному дискурсі
розглядається поряд із такими етичними основами
буття, як етика ненасильства, проблеми довіри та вільної
лояльності, а також пов’язаними з ними механізмами
самоорганізації та синергетичної взаємодії, технології
«м’якої влади» тощо.
Справедливість і солідарність як суспільні цінності та принципи соціальної організації можуть
відтворюватися у навчально–виховному процесі на усіх
рівнях безперервної освіти, бути покладені в основу
позакласної та позаудиторної роботи.
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Екологічна безпека в умовах глобальної екологічної
кризи, яка залишає людству обмежений тимчасовий
інтервал на вирішення проблеми свого виживання, постає
як пріоритетна цінність вищого порядку, на розвиток
якої мають бути спрямовані усі засоби навчально–
виховного впливу на різних етапах підготовки молодого
покоління до життя. Зокрема, В. Дідков, виокремлює
принаймні чотири етапи залучення дітей до світу
природи. На першому етапі дітей вчать бачити і розуміти
красу навколишнього світу; мета другого–сформувати
в молодших школярів потребу не лише споглядати,
але й бережливо ставитися до природи, охороняти і
збагачувати її; на третьому етапі учні усвідомлюють,
що природа не є чимось відстороненим від людини, що
людина – це своєрідний вихованець її: через спілкування
з природою людина виховує в собі найкращі моральні
якості. Четвертий етап – становлення екологічної
відповідальності у випускників школи як основної риси
особистості на основі системних знань про екологічні
проблеми сучасності і можливості впровадження
концепції сталого розвитку сучасної цивілізації і
навколишнього середовища [7].
Отже, на відміну від наведених вище демократичних
цінностей, які на ранніх етапах соціалізації особистості
можуть бути засвоєні дитиною лише опосередковано,
цінності
екологічної
безпеки
інтеріоризуються,
починаючи з раннього дитинства через поступове
пізнання довкілля. Результатом інтеріоризації цінностей
екологічної безпеки є формування екологічної культури
людства як головного засобу збереження і відтворення
системи «суспільство – природа». Екологічна культура,
як справедливо зауважує В. Крисаченко «звернена до
двох світів – природного довкілля і внутрішнього світу
людини. Своїми цілями вона спрямована на створення
бажаного устрою чи ладу в природі, і на виховання
високих гуманістичних смисложиттєвих цінностей та
орієнтирів у людському житті» [12, с. 14]. Важливішими
завданнями екологічної культури, а отже й екологічного
виховання, є формування у громадян раціонального
природокористування, вміння бачити екологічні
наслідки, почуття відповідальності перед нинішніми та
майбутніми поколіннями та ін. [7].
Мало того, екологічна безпека може стати тією
цінністю, на основі якої відбуватиметься в найближчому
майбутньому процес пошуку миролюбного співіснування
між різними націями і державами, адже екологічна
проблема, вийшовши на глобальний рівень, все більше
змушує окремі держави відшуковувати нові механізми
співробітництва і партнерства з метою забезпечення
власної екобезпеки. Екологічна проблема, таким чином,
може стати новим чинником культурно–комунікативного
прориву у відносинах між різними народами [7, c. 250].
Наведені вище загальнолюдські демократичні
цінності, зокрема прав людини, толерантності, солідарності та екологічної безпеки, наряду з миролюбством
та суто моральними цінностями милосердя, совісті
та відповідальності стали основою Педагогічної
Конституції Європи [13], що визначає принципи та
методологію філософії та політики процесу підготовки
нового вчителя для об’єднаної Європи ХХІ століття.
Вона передбачає, що «підготовлений на такій ціннісній
основі новий вчитель повинен бути здатним до
«стирання» образу іншого як «ворога»; формування
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толерантності, зваженості і миролюбності; утвердження
екологічного світогляду; виховання поваги до прав
людини, демократії і солідарності» [там же, c. 444], що
стане надійним підґрунтям до реальної демократизації
освіти.
Підсумовуючи зазначимо, що аксіологічна платформа демократизації освіти ґрунтується на таких
гуманістичних та одночасно загальнолюдських цінностях як права людини, толерантність, справедливість,
солідарність, екологічна безпека. Ці демократичні
цінності наряду з миролюбством та іншими суто
моральними цінностями стали основою Педагогічної
Конституції Європи, що визначає принципи та
методологію філософії та політики процесу підготовки
нового вчителя для об’єднаної Європи ХХІ століття,
здатного готовити підростаюче покоління до життя в
умовах демократії.
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Axiological foundations of democratization of education
Significant influence on the processes of democratization of education results
from the system of values of the person formed on the basis of humanism, in which
particular elements such as human rights, tolerance, justice, solidarity, etc. deserve
special attention. In particular, human rights outline the boundaries of state power
and responsibilities of the state with respect to citizens. Tolerance shadows their
active life position, formed on the basis of recognition of universal rights and
fundamental freedoms. And justice and solidarity do not allow the personality to be
aloof and provide support for it in the light of shared responsibility. These and other
democratic values are the foundation of the Pedagogical Constitution of Europe,
which defines the principles and methodology of the philosophy and policy of the
process of preparing a new teacher for a united Europe of the twenty–first century.
Keywords: humanization of education, democratization of education,
democratic values, values of education.
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Освітня політика – стратегія формування
системи освіти

Розглядаються питання реформування та модернізація освіти як
важлива суспільна проблема, оскільки сфера освіти є посередником між
особистістю, суспільством і державою, що впливає на гармонізацію їх
відносин. Система освіти є основою інтелектуального, культурного,
духовного, соціального та економічного розвитку суспільства. В умовах
сучасного суспільства та умов інтеграційного спрямування взаємовідношень,
вона потребує якісної перебудови та адаптації до міжнародних стандартів.
Розглянуто модернізацію освіти як зміни, що підтримують і
забезпечують динамічний розвиток освіти відповідно до цілей реформ,
як створення та реалізація моделей випереджувального розвитку освіти,
конкурентоспроможної, визначено напрями освітньої реформи.
Метою дослідження є соціально–філософський аналіз проблем інтеграції
системи освіти сучасної України, зокрема з’ясування направленості освітньої
політики на регіональних рівнях, а також визначення нагальних завдань і
орієнтирів її оновлення.
Методологічним підґрунтям дослідження є метод узагальнення, принцип
системного аналізу та метод порівняльного аналізу.
Ключові слова: система освіти, реформування, модернізація, освітня
політика, інтеграція.

Перші кроки на шляху до вирішення питань
пов’язаний із проблемою розробки освітньої політики
й потребують філософського, світоглядного аналізу
передумов визначення стратегій та напрямів здійснення
політики реформування освітньої системи України, задля
забезпечення ефективної та результативної модернізації
системи освіти.
Під пильної увагою науковців залишаються питання
удосконалення управління вищим навчальним закладом,
оновлення матеріально–технічної бази, якість освіти,
конкурентоспроможність випускників та ВНЗ, загалом,
також постає актуальності міжнародна діяльність
закладу вищої освіти. Інтеграція сучасного вузу у світове
співробітництво спровокувало численні завдання:
відповідність змісту і рівня вищої освіти до потреб
економіки, політики, соціокультурної сфери суспільства;
стандартизація рівня підготовки фахівців; зміцнення
міжнародної солідарності і партнерства у сфері вищої
освіти [12].
Метою дослідження є соціально–філософський
аналіз проблем інтеграції системи освіти сучасної
України, зокрема з’ясування направленості освітньої
політики на регіональних рівнях, а також визначення
нагальних завдань і орієнтирів її оновлення.
Методологічним підґрунтям дослідження є метод
узагальнення, принцип системного аналізу та метод
порівняльного аналізу.
Сьогодні особливого значення набули роботи
українських вчених В. Беха, З. Варналія, В. Воловика,
В. Воронкової, В. Ворони, Б. Данилишина, В. Лепського,
І. Кононова, О. Князевої, Н. Кривди, Л. Нагорної, М. Степика, О. Фурсіна, які висвітлювали проблему суспільної
модернізації і державного управління.
Дослідження генези державної освітньої політики
в Україні здійснюється вже близько багатьох років.
Розробка концепції реформування вищої освіти
входить до кола наукових інтересів таких визнаних
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вітчизняних фахівців, як В. Андрущенко, В. О. Біднова,
М. Ф. Даденкова, Є. М. Мединського, С. О. Сірополка,
М. Згуровський, К. Левківський, В. Луговий, В. Козаков,
К. Корсак, В. Кремень, В. Огнев’юк, С. Ніколаєнко,
М. Степко, Т. Фініков та ін.
Публікації, присвячені розгляду окремих періодів
та питань розвитку освіти й педагогічної думки України, С. Д. Бабишина, В. Й. Борисенка, О. М. Дзюби,
С. В. Крисюка, В. С. Курила, І. Є. Курляк, В. І. Лугового, В. К. Майбороди, С. В. Майбороди, Б. М. Мітюрова,
О. І. Пенішкевич, Б. Н. Ступарика, К. В. Харламповича,
З. І. Хижняк, Н. А. Шип та ін. [6; 9; 11].
У суспільстві XXI ст. освіченість нації, здатність
країни та окремої людської особистості виробляти
та реалізовувати інноваційні технології є головним
фактором, що забезпечує конкурентоспроможність
держави та нації. Це може бути досягнуте за рахунок
модернізації системи освіти. Головні питання – як
вчити, якими повинні бути школа та вуз, чому вчити – є
актуальними для суспільства.
У розвинутих країнах цім питанням надається
особливе місце. Міжнародна діяльність ВНЗ широко
висвітлюється в педагогічній пресі, на міжнародних
і міжрегіональних науково–освітніх комунікативних
заходах [12, с. 12].
Поліпшення стану економіки в результаті
економічної глобалізації та тиск на вищу освіту з
вимогою розвитку до стандартів міжнародного рівня
призвели до необхідності прийняття ефективної (і
більш прозорої) системи звітності, загальних критеріїв
і стандартів у галузі етичних норм та якості освіти.
Країни не можуть більше не визнавати студентів і
вчених, які отримали дипломи про вищу освіту та
досвід в іншій країні. Умови, коли люди не можуть
користуватися благами освіти за межами країни, де вони
її отримали, призводять до втрати обдарованих кадрів.
Багато сторін зацікавлено у встановленні міжнародних
обопільних критеріїв та стандартів визнання освіти.
Проблема полягає у здатності правильно оцінити
незнайомі іноземні кваліфікацій та спеціалізації, і така
домовленість буде досягнута нелегко.
У той же час вкрай важливо визнати, що деякі проблеми,
які в даний час мають вплив на інтернаціоналізацію
вищої освіти, не обов’язково співпадають з місцевими
потребами розвитку і модернізації. З відкриттям кордонів
різноманітні мотивації розвитку освіти матимуть
суперечливий характер.
Протягом
останніх
десятиліть
міжнародні
зобов’язання інституціональних і національних програм
по всьому світу помітно зросли, навіть в умовах
конкуруючих пріоритетів. Є політичні, матеріально–
технічні і освітні аспекти цього моменту. Швидка
тенденція спрощення міжнародних поїздок і швидко
зростаючи інформаційних технології відкрили багато
нових можливостей для вищої освіти. Нові моделі для
навчання в режимі он–лайн зробили освіту і ресурси
більш доступними для тих, хто проживає у містах,
фізично віддалених від університетів. Інформаційні
технології забезпечують наукових дослідників більш
широкими можливостями для наукової співпраці. Ці
розширені можливості професійного співробітництва
без кордонів, будь–то за допомогою технології або без
неї, надають необхідний потенціал для досліджень там,
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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де раніше цього не було. Програми подвійних дипломів
та інші заходи транскордонної освіти – за умови, що
вони виконуються в нормативному середовищі, яке
надає гарантії якості освіти, – розширюють ресурси
та можливості окремих університетів без додаткових
інвестицій, що веде за собою розширення відповідного
потенціалу усієї системи.
Зацікавлені сторони в різних регіонах по всьому
світу перебувають на шляху до спільної мови та
заходів, що сприятимуть мобільності більшої і більшої
кількості студентів під час навчання та після закінчення
вишу. Міжнародні відносини та досвід, як правило,
розуміються як механізми надання випускникам і
вченим більше перспектив і вказує їм не те, що збільшить
їхню здатність функціонувати в умовах глобалізації
суспільства.
З точки зору зарубіжних експертів та науковців
розвиток міжнародного академічного співробітництва у
галузі вищої освіти є стратегічною метою, досягнення
якої забезпечує країну конкурентоспроможними
громадянами. На відміну від закордонної, у
вітчизняній науці питання міжнародного академічного
співробітництва й управління цим процесом державою,
не є досить сформованим як окремий науковий напрям,
він потребує проведення спеціальних наукових
досліджень, створення відповідної термінології.
Важливими для розуміння оновленої системи
управління міжнародною діяльністю закладів вищої
освіти стали ті радикальні зміни, що відбулися у
світовому співтоваристві за останні десятиліття, які
відбилися і в сфері вищої освіти. Про які зміни ми
говоримо. По–перше, це глобалізація професійних
знань; інтернаціоналізацію процесів вищої освіти;
регіоналізацію діяльності ВНЗ; автономія вищих
навчальних закладів; диверсифікованість видів і типів
програм вищої освіти. Міжнародне співробітництво у
сфері вищої освіти це досить складний, багатогранний
процес взаємовпливу цих тенденцій, що впливають на
характер, масштаб міжнародної діяльності вищої школи.
Будь–який аналіз, спрямований на пізнання динаміки
змін у сфері освіти та її підсистемах, на знаходження
засобів «розвитку країни не через ресурсно–сировинні
галузі, а через найважливішу сферу людинотворення
– сферу освіти» [15, с. 45], важливим є усвідомлення
різного змісту понять «реформування» і «модернізація».
Якщо розглядати реформування освіти як необхідну
передумову модернізації, то принципово необхідно
враховувати закладання концептуальних і нормативно–
правових засад системних змін у сфері освіти, що
впливають на напрям розвитку суспільства. Реформа в
освіті сприймається як переорганізація діяльності сфери
освіти, що спрямована на виконання нових завдань, як
правило, на основі впровадження суттєво оновленої (чи
нової) парадигми освіти [3].
Кардинальні зміни у системі освіти потребують також
змін у політичних, фінансово–економічних та суспільних
інститутів держави, дотичних до сфери освіти, у
відповідність до визначеної мети розвитку освіти, що,
наприклад, для української освіти є задоволення освітніх
потреб, інтересів та розвитку особистості кожного
громадянина суспільства, а також ресурсне забезпечення
побудови незалежної демократичної, економічно і
політично стабільної, духовно розвиненої держави,
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інтегрованої у європейський простір. Модернізація
освіти може розглядатись як зміни, що підтримують і
забезпечують динамічний розвиток освіти відповідно
до цілей реформ, як створення та реалізація моделей
випереджувального розвитку освіти, адекватних до
потреб суспільства, визначення напрямів «прориву»
і зосередження зусиль на досягненні поставленої
освітніми реформами мети [11].
Освітологічний контекст застосування терміна
«реформування» потребує переосмислення стану
освіти крізь призму її цінностей (державної,
суспільної, особистісної); механізмів функціонування у
суспільстві; функціонування дотичних до сфери освіти
сфер життєдіяльності суспільства, які впливають на
розвиток освіти і без реформування котрих відповідно
до визначених векторів розвитку освіти неможливо
реформування самої сфери освіти.
Застосування терміна «модернізація» з позиції
освітології відповідає розгляду освіти крізь призму
розуміння її як системи різноманітних навчальних закладів
і освітніх установ; особливого процесу; різнорівневого
результату; соціокультурного феномену; соціального
інституту, що впливає на стан незалежності держави,
її економічну стабільність й формування свідомості
суспільства [15, с. 47]; необхідності кардинального
(відповідно до цілей реформування) оновлення змісту
освіти, її форм, методів і технологій [11].
Реформування і модернізація освіти повинні
розглядатись як важлива суспільна проблема, оскільки
сфера освіти є посередником між особистістю,
суспільством і державою, реально впливає на
гармонізацію їх відносин [11, с. 12]. З такої точки зору
система освіти найбільш повно задовольняє не стільки
інтереси, потреби, запити особистості, здійснюючи
її підготовку до життя у соціумі, скільки впливає на
формування у молодої людини свідомості громадянина
суспільства, здатності до розуміння й сприйняття
суспільних трансформацій, активної життєвої позиції
у суспільних процесах. Т. Левовицький, відмічає що «держава і освіта, яка в ній функціонує,
покликані служити людям, їхньому розвитку [4, с. 82].
Відкидається зворотний порядок, коли особистість
повинна адаптуватись до взірців, які їй нав’язуються
освітою, освітою службовою, яка обслуговує державні
інституції» [4, с. 83].
Команда міжнародних експертів – Т. Тімор, професор
Університету Каліфорнії у Берклі та Ріверсайді (США);
П. Радо, заступник директора Інституту освітньої
політики в Інституті Відкритого Суспільства (Будапешт,
Угорщина); П. Дарваш, голова освітнього відділу
Світового банку; Я. Коварович, консультант Центру
освітньої політики у Карловому університеті (Прага,
Чехія) та Радник заступника міністра освіти Чехії;
Є. Вишневський, консультант, член команді OECD з
питань освіти у Литві (Польща); П. Згага, професор
факультету освіти університету Любляни, директор
Центру освітніх політичних студій (Словенія) [8, с.
12] запропонували можливі зміни освітньої сфери на
основі сучасних світових тенденції в освітній політиці,
освітологічного аналізу політики та його значення у
розробці та впровадження нової парадигми [11].
У процесі дослідження світоглядних передумов
вітчизняної освітньої політики було з’ясовано, що
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наявність великої кількості законів та інших нормативних
документів щодо стратегій освітньої політики в Україні
не дає підстав для беззастережної позитивної оцінки
сучасної системи освіти як національно орієнтованої,
інноваційної та відповідної світовим вимогам і
стандартам. Зміна освітньої парадигми – явище історичне,
і не може бути результатом суб’єктивних побажань, а
тим більше – адміністративних рекомендації, навіть
із найкращими намірами та найбільш красномовними
концепціями й доктринами. Надання пріоритету
доктринам, програмам, в яких відсутня справжні
модернізаційні ідей та дієві механізми їх реалізації,
можуть зруйнувати всю систему й перетворити ідею
розвитку на безрезультатне існування. Тому законодавча
база освітньої політики є недостатньою, недієвою
при деяких умовах, навіть шкідливою за відсутністю
духовних передумов визначення стратегій освітньої
політики [8].
Формування передумов – велика робота, яка
пов’язана: з формулюванням духовних, світоглядних
засад такого розвитку, що відображається в системі
ідей, концепцій, у позитивній парадигмі бачення нового
суспільства, що фіксує аксіологічні положення щодо
напрямів розвитку освіти; з поважного ставлення до
фундаментальних досягнень вітчизняної науки та
загалом до української культурної традиції. Саме у
цьому формується дбайливе й толерантне ставлення
до кожної спільноти та кожної людини, визначається
напрям перетворень, відбувається ефективний та
результативний розвиток системи освіти, інтеграція
до глобального світу. Світоглядна основа стратегії
освітньої політики має передбачати проліферацію
суб’єктів освітньої політики. Політика в галузі освіти
повинна спиратися не тільки на державні, але й на
суспільні механізми управління освітою, ураховувати
регіональні й місцеві особливості роботи навчальних
закладів, створюючи тим самим оптимальні умови для
свободи вибору освітніх технологій, методів, практик
– умови для повноцінного розвитку кожної людської
особистості, кожного громадянина України [8].
Вироблення сучасної державної освітньої політики
є однією з ключових проблем українського суспільства.
Це провокує актуальність глибокого аналізу не тільки
кращої сучасної практики, як вітчизняної, так і
зарубіжної, але при цьому здійснити синтез з найкращим
з попереднього досвіду здійснення державної освітньої
політики в Україні.
Г. В. Атаманчук зазначає, що освоєння історичного
досвіду особливо актуальне в переломні періоди,
оскільки під час вибору напрямів і шляхів руху в
майбутнє, нових форм і механізмів життєдіяльності
вкрай важливо не помилитися в тому «фундаменті»,
тих вихідних засадах, тій опорній точці, з яких і на яких
передбачається вести подальше творення [1, с. 8].
Аналіз розвитку освітньої політики дає можливість
визначити кілька її важливих закономірностей. По–
перше, структура системи освіти має стійку тенденцію
до ускладнення, що обумовлюється поступовим
розвитком соціальної структури суспільства, зростанням
його економічних, соціальних, духовних потреб, що в
свою чергу призводить до урізноманітнення взаємодії
багатьох процесів і явищ. Звичайно, це не відбувається
по прямій, висхідній лінії, але домінуючим підсумком
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є зростання значущості освіти в розвитку суспільства.
Цей процес охоплює всі етапи формування й розвитку
системи освіти [9].
3 простих форм навчання і виховання в первісному
суспільстві до перетворення її на визначальний чинник
сучасного інформаційного суспільства. По–друге, для
освітньої політки завжди була характерною множинність
суб’єктів її здійснення. Без сумніву, співвідношення
ролі тих чи інших суб’єктів у формуванні та реалізації
освітньої політики не було сталим, постійно змінювалось.
Але з моменту свого утворення держава перетворюється
на провідного суб’єкта освітньої політики. Властивими їй
методами (правовими, адміністративними, економічними)
вона активно включається в процес освіти нових
людських генерацій. Державна освітня функція, зазначає
В. І. Луговий, простежується протягом усього періоду
існування держави, більше того, вплив держави на освітні
процеси постійно посилюється. Це обумовлюється
серйозним ускладненням життя суспільства й
підвищенням унаслідок цього питомої ваги державної
влади в механізмах суспільної регуляції. Саме держава
в ході реалізації освітньої функції пов’язує між собою
інтереси різних груп і спонукає їх до прояву активності з
метою досягнення єдиних визначених цілей [5].
По–третє,
будь–яка
держава,
підкреслює
О. Ю. Оболенський, функціонує в певному соціальному
оточенні, залежить від економіки та культури
суспільства, його структури, психології та матеріальних
і духовних цінностей громадян, їх менталітету,
історичної пам’яті поколінь тощо. У зв’язку з цим
процеси формування і здійснення освітньої політики
на кожному етапі розвитку суспільства мають певні
особливості, які детермінуються співвідношенням
соціально–економічних умов та суспільно–політичних
відносин, яке, власне, і впливає на визначення змісту,
пріоритетних цілей освітньої політики, вибір методів
і засобів їх досягнення. Сукупність цілей та завдань
держави, що практично реалізуються нею в освітній
сфері, відображають сутність держави та її соціальне
призначення [7, с. 12].
Отже, державну освітню політику можна визначити
як складову політики держави, що відображає сукупність
її цілей і завдань у сфері освіти, які формуються
політичною системою залежно від сутності держави
та її соціального призначення і реалізуються нею за
допомогою відповідних інструментів. Таким чином,
поняття «державна освітня політика» передбачає, що
вона формується, визначається державою і здійснюється
від її імені в особі державних органів та установ,
які уособлюють усі гілки державної влади, з метою
упорядкування освітніх процесів, здійснення на них
впливу або безпосереднього визначення їх перебігу.
Отже, саме поняття «державна освітня політика»
передбачає, що суб’єктом її є державні органи
регулювання освітнього процесу (органи законодавчої,
виконавчої та судової влади, інститути громадянського
суспільства). Водночас у сучасних політичних умовах
суб’єктами державної освітньої політики виступають
як регіональні структури управління освітою, так і
міжнародні органи й установи, котрі здійснюють освітню
політику на світовому рівні (наприклад, ЮНЕСКО,
Міжнародний валютний фонд, ЄС, Міжнародний фонд
«Відродження» та ін.). Склад і компетенції органів
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та інституцій освітньої політики є специфічними для
кожної держави.
Об’єктами освітньої політики виступають власне
самі національні системи освіти, офіційно закріплені
в кожній державі, міжнародні зв’язки національних
систем освіти, структурні елементи. Через неоднаковий
рівень економічного розвитку в державах сучасного
світу їхня освітня політика спрямована на розвиток
різних елементів системи освіти.
У розвинених державах освітня політика є важливою
частиною соціальної стратегії. Освіта й освітня політика,
що спрямовує її розвиток, виходять на перший план у
програмах державних реформ.
У сучасних умовах глобалізації держава починає
ділити свої функції впливу на систему освіти з
транснаціональними
корпораціями.
Концепції
неолібералізму і неоконсерватизму дедалі більше
пов’язують освіту з міжнародною економікою. Освіта
стає одним із багатьох виробів на міжнародному ринку,
подібно до хліба, автомобілів, телевізорів та іншої
побутової техніки тощо [2].
Формування так званого ринкового менталітету
на глобальному рівні послаблює державну політику в
сфері освіти, насамперед її соціальну спрямованість на
скорочення соціальної нерівності у сфері освіти. Держава,
державна освітня політика дедалі більше залежить
від приватних інтересів, які потрапляють під вплив
великих міжнаціональних сил. Під тиском глобального
капіталізму міжнаціональні корпорації кидають виклик
владі окремої держави (це і є політика неолібералізму).
Сучасні неоліберали керуються баченням слабкої
держави: все, що приватне, – добре, все, що суспільне,
– безперечно, погане. Тенденції формування освітньої
політики в таких умовах орієнтовані на приватні сили
та підприємства, сформовані глобальним капіталізмом
під впливом міжнаціональних корпорацій та їхніх
інвесторів [13].
Під стандартизацією у сфері державно–управлінської
освіти слід розуміти процес вироблення і впровадження
в життя освітніх стандартів, які забезпечують
набуття студентами професійної компетентності.
Інноваційний розвиток вищої школи спрямований на
зміну принципів і механізмів державного управління
нею. Оптимізація управління передбачає скорочення
рівнів управління, його децентралізацію, розширення
соціальної бази, підвищення дисципліни суб’єктів
управлінських відносин. Для формування державно–
суспільного управління потрібне дотримання не тільки
взаємного інтересу суб’єктів, а й взаємних зобов’язань,
відповідальності. Механізми державного управління
стійким розвитком в освітній системі являють собою
динамічну структуру гнучкої взаємодії соціальних
суб’єктів, характер якої складається й визначається
соціальною поведінкою цих суб’єктів. Механізми
державного управління виконують регулювальну й
мобілізаційну функції, що виявляється в активізації
суб’єктів управління та зміні їх цільових і ціннісних
настанов у процесі проектування змін в освіті, забезпечує
зв’язок і взаємозумовленість управлінських рішень [6].
Комплексний аналіз системних, структурних і
змістовних інновацій у системі вітчизняної вищої
освіти дав змогу переосмислити з позицій сьогодення
історичний досвід розвитку вищої школи в Україні,
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узагальнити результати моніторингу змін, які відбувались у ній у період розбудови й самоствердження
української державності.
Таким чином, реформування й оновлення вищої
школи України необхідно здійснювати з урахуванням
життєвих циклів нововведень, специфіки часу. Для вищої
школи України актуальним є виклик глобалізації, у тому
числі й у вигляді нових ідей і технологій. У результаті
фактором ризику стають нездатність управляти потоком
запозичених інновацій, заміна курсу євроінтеграції в
освіті практиками імітації.
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Educational policy – the strategy of formation of education system
The issues of reforming and modernization of education as an important public
problem are considered, as the sphere of education is an intermediary between the
individual, society and the state, influencing the harmonization of their mutual
relations. The education system in Ukraine is the basis for intellectual, cultural,
spiritual, social and economic development of society. In today’s society, and under
the conditions of the integration direction of relations, it needs quality adjustment
and adaptation to international standards, which is impossible without the
appropriate assistance of the state and addressing a number of significant problems.
The educational reform is perceived as reorganization of education aimed
at new tasks, usually through the introduction of a significantly revised (or new)
paradigm of education.
The aim of the research is a social and philosophical analysis of the problems
of integrating the education system of modern Ukraine, clarifying the direction of
educational policy at regional levels.
The methodological basis of the study is the method of generalization, the
principle of system analysis and the method of comparative analysis.
Keywords: education system, reformation, modernization, educational policy,
integration.
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Психологічні закономірності успішного навчання
та формування здорового способу життя
в студентів спеціальності «Фармація»

Розглянуто інтерактивні педагогічні підходи до покращення успішності
студентів на засадах збереження здоров’я та професійної підготовки в
системі вищої фармацевтичної освіти. Дані навички сприяють підвищенню
якості навчання; мотивують студентів до формування практичних знань та
вмінь; є формою активного, достатньо ефективного, навчання та контролю
засвоєння отриманого матеріалу; реалізують в навчальному процесі вищої
школи інтеграцію показників фармацевтичної освіти, науки і практичної
фармації; забезпечують сприятливі психологічні умови для професійного
розвитку.
Ключові слова: фармація, студент, навчання, успішність, здоров’я.

Науковим підґрунтям фахової підготовки студентів є
володіння викладачами, які її забезпечують, відомостями
про психологічні процеси, явища, феномени, закономір-
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ності засвоєння здобувачами вищої освіти змісту
навчального матеріалу з урахуванням формування
професійного мислення та особливостей розвитку
професійних навичок. Будь–які передові навчальні
технології, забезпечуючи пізнавальну активність, інтерес
студентів, індивідуалізацію навчання, інтелектуальний
та особистісний розвиток є ефективними у випадку
урахування викладачем психологічних закономірностей
процесу навчання та здорового способу життя [1–3].
Студенти – це особлива соціальна група, яку можна
зарахувати до групи підвищеного ризику, оскільки
навчання у вишах вимагає постійного тривалого
напруження інтелектуальних, емоційних та вольових
функцій [4]. Перші роки навчання у вищих навчальних
закладах збігаються із періодом формування організму
й остаточного становлення особистості. Ще не цілком
завершеним є формування серцево–судинної системи,
а також окремих мозкових структур і вищих нервово–
психічних функцій, і тому спостерігається підвищена
психологічна нестійкість і вразливість. Тому проблема
адаптації студентів до навчання у вищих навчальних
закладах, заслуговує на особливу увагу.
Тривалість навчального дня студентів (включно із
аудиторною та позааудиторною роботою) становить
10 – 14 годин, причому така зайнятість у вишах
супроводжується недостатньою тривалістю сну (менш
ніж 7 годин). Тривалість нічного сну у 51% студентів–
фармацевтів становить 4 – 6 годин на добу, у 46% – 7 – 9
годин, лише деякі студенти зазначили, що сплять понад
9 годин на добу. Понад 55% студентів, що проживають у
гуртожитку, страждають від безсоння, 95% сплять після
занять, як результат 2/3 студентів готуються до занять
у нічний час, переважно перед модулями, іспитами
або в разі, якщо задано великий обсяг інформації для
вивчення [5].
Під час екзаменаційних сесій у студентів розвивається
короткочасний, але дуже сильний емоційний стрес, що
може супроводжуватися певними функціональними
порушеннями. Сукупний вплив усіх чинників екзаменаційної сесії й стресів може призвести до розвитку
стійких стресових станів і неврозів. Часто через невміння
правильно організовувати свій режим студенти не можуть
впоратися із дедалі більшим навантаженням, вони можуть
відчувати розгубленість, невпевненість у власних силах,
не можуть засвоїти великі обсяги інформації.
Під час наступних років навчання у вищому
навчальному закладі вплив розумового навантаження
стає менш вираженим, що свідчить про завершення
процесу адаптації, хоча стан здоров’я студентів часто
погіршується.
З’ясовано, що біопсихосоціальна
система адаптації студентів до навчання у вищих
навчальних закладах стосується соціального (соціум
та умови навколишнього середовища), психологічного
(індивідуально–особистісного) і біологічного (вегетовісцерального, психофізіологічного) рівнів, а порушення
адаптації можуть виникати лише як наслідок порушень
функціональної системи в цілому [6–9].
Важливою складовою у вихованні здорового способу
життя є залучення студентів до самостійних занять
фізичною культурою, впровадження в повсякденне
життя науково–обґрунтованих рекомендацій щодо
раціонального режиму праці, відпочинку, харчування,
рухової активності.
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Здоровий спосіб життя є важливою складовою
культури, сприяє формуванню здоров’я майбутнього
спеціаліста будь–якої сфери. Його вагомою рисою є
гармонійне виявлення фізичних і духовних можливостей
студентів, пов’язаних зі соціальною та психологічною
активністю в навчально–трудовій, суспільній та інших
сферах діяльності [10–11].
Здоровим способом життя називають такі форми
повсякденного життя, які відповідають гігієнічним
принципам, розвивають адаптивні можливості організму,
сприяють успішному відновленню, підтримці й
розвиткові його резервних можливостей, повноцінному
виконанню
особистістю
соціально–психологічних
функцій.
Мета роботи: вивчити відмінності у запам’ятовуванні навчального матеріалу з логічним структуруванням
та емоційним забарвленням і використанням
полімодальної мови та обґрунтувати формування
навичок здорового способу життя, яка дає змогу в умовах
навчальних та самостійних занять фізичним вихованням
впливати на процес формування навичок здорового
способу життя студентів.
Методи і матеріали. Для досягнення мети було
використано загальнонаукові методи теоретичного та
емпіричного дослідження. В експерименті використовували теоретичний аналіз та узагальнення даних
наукової та методичної літератури; соціологічні
(анкетування); педагогічні (спостереження, тестування,
експеримент); медико–біологічні; експертне оцінювання
та методи математично–статистичної обробки даних.
У дослідженні взяли участь студенти другого курсу
фармацевтичного факультету у кількості 30 осіб.
Результати та обговорення. Постійне зростання
вимог до рівня підготовки фахівця, великий обсяг
інформації, яку необхідно засвоїти за достатньо короткий
термін навчання, вимагає від студентів значних зусиль.
Все це призводить до стресів, фізичних перенавантажень,
психологічного дискомфорту. У зв’язку з цим від
вищого навчального закладу вимагається: оптимальна
організація освітнього процесу; створення психологічно
сприятливих умови навчання студентів; використання
новітніх освітніх технологій, що мають ознаки
збереження здоров’я; формування у студентів ставлення
до здоров’я як важливої людської цінності; організація
системи виховної роботи щодо принципів здорового
способу життя тощо.
Кожен викладач може подумки говорити собі: «Я
багато знаю, я багато можу розповісти, але студенти
взяли так мало». Відповідаючи на ці думки розкриємо
сутність двох важливих психологічних закономірностей
навчання.
Психофізіологічна закономірність асиметрії півкуль
головного мозку. Як відомо, у подачі інформації під
час вивчення предметів, особливо тих, що пов’язані
з розрахунками, хімічними формулами, латинськими
назвами перевага надається логічній, раціональній
інформації, за яку відповідає ліва півкуля головного
мозку людини. Наслідком перевантаження лівої півкулі,
коли права залишається незадіяною, можуть бути такі
негативні стани студента як: відставання у навчанні,
неврози, підвищене відволікання, слабка інтуїція,
низький рівень творчості, недостатньо розвинута
емоційна сфера особистості, відсутність емпатії,
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нерозуміння себе та інших, неефективна комунікація
та ін. Студент втрачає можливість створювати цілісний
образ світу і відповідно фрагментарно мислить. Для
майбутніх фахівців фармацевтичної галузі цілісна
картина інформаційного та професійного світу є
важливою для забезпечення повноцінного формування у
них навичок спеціального характеру, які є показником їх
професіоналізму.
Таким чином, зміст, форми, методи навчання
необхідно
підбирати
так,
щоб
навантаження
розподілилося на обидві півкулі (намалювати поняття
або явище, порівняти, скласти вірші або пісні з термінів,
які важко запам’ятати, розмалювати рослини, формули
та ін.).
Наступна закономірність навчання полягає у можливості формування у кожного студента пізнавальної
потреби за рахунок емоційного насичення навчального
матеріалу. Пізнання починається з першої емоції –
здивування, яка викликає інтерес до факту, або сутності
явища. Інтерес до факту є емпіричним мисленням.
Інтерес до сутності – теоретичне яке потрібно
розвивати задіявши внутрішні механізми – хочу знати
та закріпити задоволення від пізнання заохоченням.
Якщо студент не пережив будь яку емоцію отримуючи
ту чи іншу інформацію, вона не запам’ятається.
Тому, викладачу необхідно насичувати заняття
емоційними переживаннями студента, передбачати при
структуруванні змісту ілюстрування інформаційного
повідомлення такими методичними елементами
(приклади, випадки з життя, випадки у професійній
сфері, приказки, притчі та ін.).
У підсумку результати експерименту показали, що
відтворення інформації представленої виключно на
основі логічної побудови через місяць складає 58%,
інформація, яка подавалася з емоційним забарвленням і
використанням полімодальної мови – 70%.
Гра покращує психологічний стан студентів, активує
розумову діяльність, сприяє адаптації до майбутньої
професійної діяльності, мотивує на більш свідомий
підхід до здобуття нових знань та навичок. Студенти є
повноправними учасниками навчання, їхня активність є
визначальною; адже саме від цього залежить результат
ігрового навчання.
Викладач, реалізуючи принципи збереження
здоров’я, зі свого боку повинен створити психологічні
умови для реалізації активності студентів, надати їм
оптимальні можливості для розкриття особистісних
якостей. Не допустимою є критика особистості
студента, всі зауваження повинні стосуватись тільки
його навчальної діяльності, будь–який внесок студента
під час роботи в малій групі повинен бути позитивно
оцінений, як викладачем, так і іншими учасниками
навчальної гри. Співпраця на засадах демократичності
створює атмосферу довірчих та позитивних стосунків
в групі, надає студентові відчуття особистісної безпеки
й значущості, мотивує на активну роботу, на пошук
оптимальних рішень.
Отримані результати успішності засвоєння дуже
важкої для студентів теми, яка вивчалася у формі ділової
гри показала: кількісна успішність склала 100%, а якісна
зросла з 41% до 56%. Було проведено анкетування
студентів щодо використання інтерактивних методик
викладання. Студенти відмітили, що подібна форма
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занять формує позитивний настрій у групі, не дозволяє
жодному бути байдужим до процесу навчання та
спілкування. Відмічалося бажання самостійно працювати
з іншими студентами, а не тільки з підручниками та
інформаційними матеріалами. До позитивних моментів
можна також віднести: покращення взаєморозуміння
між студентами та викладачем, можливість співпраці
викладача з кожним із студентів окремо, постійний
зворотній зв’язок.
При розробці анкетування фізичної підготовленості та
ведення здорового способу життя студентів враховували
наступні етапи: діагностично–консультаційний, адаптаційно–формувальний,
аналітично–коригувальний
і
підсумково–контрольний. Діагностично–консультаційний етап передбачає діагностику фізичної підготовленості
студентів, їхніх морфо–функціональних можливостей,
теоретичних знань та консультативні поради викладача
для кращого розуміння ними змін, що відбуваються
в організмі студентів під дією фізичних навантажень.
Адаптаційно–формувальний етап слугує для звикання
студентів до систематичних занять фізичними вправами
і передбачає формування основних умінь і навичок
щодо самоорганізації власного способу життя. Іншими
словами, упродовж цього етапу формуються навички, що
сприятимуть вихованню у студентів звички до фізичної
активності на основі розвитку свідомого ставлення до
свого здоров’я. Аналітично–коригувальний етап дає змогу
на основі аналізу не лише внести зміни у зміст фізичного
виховання, а й розробити систему коригувальних дій щодо
вдосконалення організаційних аспектів цього процесу,
враховуючи потреби студентів. Термін дії цього етапу
залежить від того, наскільки результативно відбувається
весь процес засвоєння навчального матеріалу. Підсумково–
контрольний етап дає змогу оцінити ефективність
усіх заходів, що були організовані в системі фізичного
виховання, виявити «слабкі» сторони. Цей етап фактично
виступає засобом, що повертає викладача і студента
до діагностичного етапу та забезпечує безперервність
процесу формування навичок здорового способу життя на
більш високому рівні.
Анкетування відбувалося перед проведенням
педагогічного експерименту та після його завершення.
На початку експерименту лише 56,1% студентів
контрольної групи та 54,7% – експериментальної вірять
у позитивний вплив занять фізичними вправами на
стан здоров’я, а 40,7% студентів контрольної групи і
42,4% опитаних експериментальної групи ніколи не
замислювалися над корисністю фізичних вправ. Окрім
цього, виявилося, що деякі студенти контрольної та
експериментальної груп взагалі не вірять у корисність
фізичних вправ (відповідно 3,2% і 2,9%). Слід зазначити,
що це фактично студенти, які провчилися вже два роки і
у яких протягом цих років, правда за загальноприйнятими
планами і програмами, тривав процес фізичного виховання.
Упродовж навчального року процес фізичного
виховання зі студентами експериментальної групи
відбувався згідно з розробленою інтегративною
технологією формування навичок здорового способу
життя. Саме в цій групі кількість студентів, які повірили
в корисність фізичних вправ, зросла на 38,5%; тих, хто не
замислювався над цим запитанням, залишилося всього
6,8% осіб; й не залишилося жодного студента, який би
не вірив у корисність фізичних вправ.
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Опрацювання анкетних даних щодо перенесених
студентами впродовж навчального року захворювань,
дало змогу констатувати такі результати.
В експериментальній групі кількість тих студентів,
які хворіли вісім і більше разів на рік за даними їх
самоаналізу, впала до 2,3%, зменшилася кількість тих,
хто хворів 5 – 7 разів на рік, від 28,3% до 7,8%. Цікавим
виявилися результати кількості респондентів, які вказали,
що зовсім не хворіли впродовж навчального року. Так,
в експериментальній групі кількість студентів, котрі
зовсім не хворіли на гострі респіраторні захворювання,
збільшилася від 5,1% до 28,1%, а в контрольній групі ці
дані практично не змінилися.
Одне із питань анкети стосувалося самооцінки
студентами стану власного самопочуття, а саме чи
відчувають вони впродовж навчального року втому,
зниження рівня працездатності, небажання вчитися. В
експериментальній групі кількість тих, хто має погане
самопочуття на кінець навчального року зменшилася
з 17,4% до 3,4%, тоді як у контрольній цей показник
залишився незмінним – на погане самопочуття на
початку і наприкінці навчального року вказали 17,9%
опитаних студентів.
Наступне запитання стосувалося думок студентів,
чи є оптимальний руховий режим засобом запобігання
захворювань та чи впливає факт занять фізичними
вправами на професійну активність. Це дало змогу
виявити розуміння чи нерозуміння студентами сутності
тих змін, що відбуваються в організмі людини під
впливом фізичних навантажень.
На початку експерименту, а це фактично після двох
років навчання таких студентів у контрольній групі
(16,8%) та експериментальній (15,9%) небагато. Зате
після експерименту в експериментальній групі кількість
студентів, які визнали фізичну активність чинником
зменшення ризику виникнення захворювань зросла до
71,2%, а в контрольній – усього до 22,4%.
Загальновідомо, що впроваджувати заходи здорового
способу життя зможуть лише ті студенти, у яких вдалося
впродовж навчання сформувати тверді переконання
й позитивні настанови щодо збереження власного
здоров’я, а для цього потрібні всесторонні знання, уміння
і навички з багатьох сфер життя. Наскільки розуміють
студенти поняття «здоровий спосіб життя», що знають
про сутність цього поняття, чи погоджуються вони з тим,
що заходи збереження здоров’я позитивно впливають
на продовження років здорового життя і професійну
активність. На початку експерименту, а це після двох років
навчання у вищому навчальному закладі, у контрольній
та в експериментальній групах стверджувальну відповідь
дали зовсім мало студентів (відповідно 21,4% та 22,3%
респондентів). Після року, упродовж якого тривав наш
експеримент, про віру в позитивний вплив заходів
збереження здоров’я висловилися 61,3% студентів
експериментальної групи і лише 27,4% – контрольної.
Наступне питання анкети стосувалося самооцінки
студентами вміння організовувати активний відпочинок у
вихідні та святкові дні. Щодо різноманітності проведення
вільного часу, то більшість обирає для себе перегляд
телевізора (25,4%); 22,2% опитаних зазначають, що вільного
часу не мають; 18,9% – віддають перевагу спілкуванню
з друзями; 14,6% – займаються хатніми справами; 10,8%
– проводять свій вільний час біля комп’ютера, а 8,1% –
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читають художню літературу. У святкові дні найбільша
кількість (47,0%) зізналися, що вони просто сплять; 26,0%
– відпочивають біля комп’ютера; лише 18,9% проводять
свята на природі і 8,1% – подорожують. Як бачимо,
переважає малорухливий спосіб життя.
Висновки. Отже, врахування викладачами психологічних закономірностей навчання студентів сприяє
підвищенню мотивації та пізнавальної активності
студентів до засвоєння професійних дисциплін
та обумовлює ефективність формування фахової
компетентності майбутніх фахівців фармації.
Лише 14,7% опитаних студентів фармацевтичного
факультету
займаються
фізичним
вихованням.
Найбільш популярною серед них (10,1%) є рекреаційна
форма занять фізичними вправами. Представники
цієї професії вказують на погане самопочуття через
відсутність відпочинку (55,4%). Кількість студентів
фармацевтичного фаху, що визнали свій рівень здоров’я
поганим, становить 3,2%. Щодня переживають стресові
ситуації 32,9% представників. Окрім цього, 26,2%
студентів визнали рівень свого фізичного стану та
фізичної підготовки низьким. Найменш компетентними
в питаннях збереження власного здоров’я виявилися
– 25,9% (із 71,0%), кількість опитаних, які вказали на
брак знань, умінь і навичок щодо використання засобів
фізичної культури в повсякденному житті – 24,3%.
Подальші напрямки дослідження за темою:
організовувати та залучати студентів вищих навчальних
закладів до тренінгів орієнтованих на формування
навичок здорового харчування, самостійних занять
фізичною культурою, впроваджувати в повсякденне
життя науково–обґрунтовані рекомендації щодо
раціонального режиму навчання та праці, відпочинку,
рухової активності, яка спрямована на відновлення сил
за допомогою засобів фізичного виховання (заняття
фізичними вправами, рухливі і спортивні ігри, туризм,
фізкультурно–оздоровчі розваги). Для цього потрібно
цілеспрямовано використовувати доступні кожному
студентові форми фізичної культури (ранкова гімнастика,
прогулянки, біг «підтюпцем», заняття рухомими видами
спорту, танцями, а також виконання гімнастичних вправ).
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The psychological foundations of successful education and leading
a healthy lifestyle by students of specialty «Pharmacy»
It has been considered the interactive pedagogical approaches to improving
the student’s success on the basis of health and professional training in the system of
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higher pharmaceutical education. The skills contribute to improving the quality of
learning; motivate students to form practical knowledge and skills; are a form of the
active and effective training and control of mastering; implement the integration of
the indicators of pharmaceutical education, science and practical pharmacy in the
education; provide favorable psychological conditions for professional development.
Keywords: pharmacy, student, study, success, health.
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Комунікаційна діяльність як ресурс
конкурентоспроможності університету
Проаналізовано ключові фактори підвищення конкурентоспроможності
освітньої сфери, переведення її на глобальний рівень, впровадження в
освітню діяльність сучасних принципів управління. Вивчення вітчизняного
та зарубіжного досвіду дозволило ідентифікувати чинники успіху на
ринку, ознайомитись з практиками, методами та інструментами, що
є важливим для оцінювання та створення напрямів маркетингових
досліджень з метою реформування освітньої системи, підвищення
глобальної конкурентоспроможності університету, створення умов
для інтернаціоналізації освіти. Найчастіше зустрічається тлумачення
інтернаціоналізації як включення міжнародного, міжкультурного та
глобального виміру у процес навчання і викладання.
Розглянуто комунікаційну діяльність як один із факторів, що впливає
на конкурентоспроможність університету. Зазначено, що така діяльність
створює умови та можливості для реалізації нової стратегії розвитку
університету, входження у міжнародний освітній простір, розширення
обміну між країнами; як процес, що формує нові умови для місцевих,
національних або регіональних потреб.
Ключові слова: комунікаційна діяльність, конкурентоспроможність,
університет, міжнародна освіта, інтернаціоналізація, освітній простір.

Сучасні інформаційно–комунікаційні технології, засоби
телекомунікації, ріст взаємопов’язаності країн, поглиблення
економічної та політичної інтеграцій в умовах глобалізації
збільшують мотивацію та створюють унікальні можливості
для країн щодо участі в міжнародній освітній діяльності,
трансформуванні вищої освіти в систему розширених
горизонтів надання освітніх послуг для особистості,
оволодіння надбанням світових культур, зміцнення свого
потенціалу, створення «глобального університету».
Глобальна конкуренція провокує існування різноманіття
інституційних моделей закладів вищої освіти, прагнення
виробити єдину модель досконалості, яка втілюється в
понятті «університет світового рівня», визначає вектор
передових розробок, мобілізує інтелектуальні ресурси,
підвищує мобільність професіоналів як на регіональному,
так і міжнародному рівнях.
Зростання конкуренції серед закладів вищої освіти як
на національному, так і на світовому ринку освітніх послуг
актуалізує дослідження проблем конкурентоспроможності
у сфері вищої освіти, з’ясування конкурентних позицій
університетів, можливостей інтеграції у міжнародний
освітній і науковий простір.
Метою статті є аналіз та визначення ролі комунікаційної діяльності у формуванні стратегії розвитку
конкурентоспроможності університету в сучасному
глобалізованому світі.
Методологічною основою дослідження є загальнонауковий метод теоретичного узагальнення, метод
порівняльного аналізу, принцип системного аналізу.
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Університет, виступаючи базовим елементом системи
вищої освіти, в умовах активізації інформаційних
потоків є осередком формування інформаційного
суспільства, модернізатором освітнього простору
особистості. Це обумовлено перманентним збільшенням
обсягу трансляції інформації в соціумі, зростанням
інтенсивності інформаційних потоків, включенням
інформаційної сфери, інформаційних технологій та
інноваційних каналів комунікації в освітній простір, що
характеризує сучасний етап існування університету як
представника суб’єкта освітньої сфери у віртуальному,
інформаційному просторах.
Питанням конкурентоспроможності закладів вищої
освіти на глобальному ринку освітніх послуг і ринку
знань, вивченню проблем освітнього маркетингу
присвячені праці українських (С. Біла, В. Вознюк,
Л. Волокітіна, С. Ілляшенко, А. Лялюк, М. Матвіїв,
І. Мороз, Т. Оболенська, І. Решетнікова, З. Рябова,
В. Сиченко, Н. Чухрай та ін.) та зарубіжних (Р. Акерман,
Ф. Альтбах, Дж. Балан, В. Бехлер, Т. Блер, Г. Вуд,
І. Вудворд, Ф. Котлер, О. Кузьміна, Д. Норріс, Дж. Салмі,
Г. Свенссон, К. Фокс та ін.) авторів.
З аналізу результатів наукових досліджень, присвячених питанням глобальної конкурентоспроможності
університетів, можна виділити базові характеристики
університетів–лідерів, яким притаманні:
– високий рівень міжнародного партнерства та
співробітництва;
– можливість зосередження найкращого персоналу,
професіоналів;
– створення умов ефективної співпраці;
– формування компетенції з широкого спектру галузей науки і дисциплін;
– автономія університетів – організаційна, фінансова,
академічна та кадрова;
– висока мобільність та вмотивованість студентів та
викладачів;
– висока якість навчання [6, с. 73].
Конкурентоспроможність сучасних університетів
залежить від рівня їх ринкової активності, визначеної на
основі результатів всебічних маркетингових досліджень
стратегічних орієнтирів свого розвитку, розроблення
ефективної маркетингової програми і докладання зусиль
до постійного вдосконалення своєї щоденної діяльності з
метою максимального задоволення потреб цільових груп
споживачів. При цьому важливим є розуміння сучасного
конкурентного середовища та тенденцій розвитку сфери
вищої освіти загалом.
З такої точки зору комунікаційна діяльність
університетів може забезпечити створення умов для
реалізації стратегічно спрямованої дії у відношенні
впровадження міжнародних аспектів для багатьох
систем вищої освіти та інститутів України. Це конкретні,
цілеспрямовані зусилля, направленні на відповідність
інституціональним угодам зі стратегічними партнерами,
ефективне використання ресурсів нових або вже існуючих
мереж, розроблення нових підходів до міжнародної участі
на регіональному, глобальному рівнях.
Тлумачення діяльності як універсального методу
засвоєння людиною навколишнього світу та розгляд
комунікаційної діяльності як інструменту впливу на
соціальну трансформацію спостерігається у працях
філософів: Ф. Махлупа, У. Пората, М. Маклюєна, Д. Белла
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та ін. [2]. Упродовж багатьох років науковим дослідженням
комунікаційної діяльності було присвячено низку робіт,
зосереджених навколо вивчення її природи, сутності,
її ґенези та чинників в освітній сфері – В. Бахарєв,
Н. Василенко, Ф. Котлер, І. Зимня, Г. Андрєєва, Є. Ільїн.
Комунікаційну діяльність інтерпретують як категорію для
позначення всіх видів контактів людей, включаючи різні
форми взаємодії [3].
Університет залишається соціокультурним утворенням, важливою частиною культури та соціуму, одна із
головних функції якого – це пошуки ефективних шляхів
включення особистості в світове освітнє середовище,
пошук нових механізмів забезпечення комунікаційної
діяльності. На реалізацію цього направлені нові
тенденції менеджменту та маркетингу, сучасні підходи
до вербального спілкування, уявлення про структуру,
особливості комунікаційної діяльності; створення,
збереження, оброблення та передавання знань.
Отже, комунікаційна діяльність – це складний,
багатовимірний процес, реалізація якого здійснюється
індивідами в ході взаємодії в різних сферах життя, це й
інформаційний процес, і обмін знаннями, традиціями
тощо, це взаєморозуміння та співчуття. Це взаємодія
суб’єктів, в якій відбувається обмін пізнавальною й
емоційною інформацією, досвідом, знаннями, а також
діяльністю та її результатами. Зазначена діяльність
є необхідною умовою розвитку і формування
особистості, групи, суспільства. Такі уявлення свідчать
про системну природу комунікативної діяльності, її
поліфункціональність, високу соціальну значущість [4; 7].
Комунікаційна діяльність є необхідною умовою
становлення, розвитку і функціонування всіх соціальних
систем, вона забезпечує зв’язок між поколіннями, є
підґрунтям для накопичення і передавання соціального
досвіду, організації суспільної діяльності, трансляції
культури, що водночас є основними завданнями
університету. Саме завдяки комунікації здійснюються
зміни умов управління освітою, вона є тим соціальним
механізмом,
який
сприяє
реалізації
освітніх
проектів у суспільстві. Наголосимо, що міжнародне
співробітництво та співпраця в цілях пошуку політики
та нових стратегій, які зможуть привести до позитивних
зрушень в суспільному житті, формують бачення освіти
як освіти без кордонів. Сучасна тенденція в освітній
галузі є руйнація кордонів та підняття концепції
безперервного навчання в якості колективного блага
країни. Це зумовлено мінливістю глобального ринку
праці, що мотивує осіб на безперервність освітнього
процесу, допомагає отримати вміння та знання у будь–
який час або будь–якому місці. Це робить позитивний
внесок на місцевому, національному та міжнародному
рівнях. Поява інформаційних і комунікаційних
технологій, які дозволяють отримати доступ до
глобальних ресурсів за допомогою Інтернету, підвищує
міжнародну інформованість і світогляд студентів,
викладачів.
Стратегія розширення двосторонніх і багатосторонніх зв’язків, налагодження контактів та комунікації
між закладами вищої освіти різних країн на основі
рівноправного і взаємовигідного співробітництва,
підвищення якості й ефективності освітньої і науково–
дослідницької
роботи,
розширення
мобільності
викладачів і студентів є характерними особливостями
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процесу інтернаціоналізації, який останнім часом
набуває все більшого розгортання в освітній сфері.
На сьогодні інтернаціоналізація охоплює значний
масив програм і заходів, які привели нових учасників
на ринок міжнародних освітніх послуг. З іншого боку, ці
заходи і питання мають наслідки для політики та правил,
стратегії на міжнародному, регіональному і національному
рівнях. Границі або межі, що розділяють ці різні рівні,
стають все більш розмитими і незначними. Це обумовлено
тим, що суб’єктів інтернаціоналізації можливо об’єднати
у групи різних типів: заклади вищої освіти; урядові
відомства й агенції; неурядові і напівурядові організації,
приватні та державні фонди; конвенції та договори; інші
нормативно–правові бази [2, с. 337].
Таким чином, фактор інтернаціоналізації являє
собою
сукупність
визначальних
характеристик
конкурентоспроможного університету світового рівня.
Якщо розглядати інтернаціоналізацію як концентрацію
таланту, то це стосується насамперед людських
ресурсів університету – його студентів та персоналу
(викладачів, науковців), ресурсів, які забезпечують
конкурентність закладу вищої освіти [12]. Всебічна
увага інтернаціоналізації – на індивідуальному,
інституціональному та урядовому рівнях – можливість
зацікавленим сторонам перейти до дій, до створення
нового активного освітнього середовища.
Слід враховувати те, що інтернаціоналізаційні
процеси у вищій освіті не впливають на побудову
абсолютно ідеальної організаційної структури сучасного
університету, вони наближають існуючу модель до
стандартів світового рівня, формуючи таким чином, ніби
універсальну, гнучку модель, яка б підходила для будь–якої
особистості чи суспільства. Порівняльний аналіз досвіду
закладів вищої освіти дозволяє врахувати особливості
культурних традицій та законодавчих систем різних
країн, їх профілі, регіональні особливості та фактори
історичного розвитку. Наприклад, традиції розвитку
європейської освіти є більш близькими до української
системи, ніж та сама американська вища школа, тому й
орієнтири на європейську культурну традицію, її вплив на
структурні, інституціональні, організаційні особливості
українських університетів слід враховувати при створенні
стратегічних програм розвитку.
Одним із завдань сучасного університету є
формування його як організації, для якої важливими
аспектами діяльності стають продуктивність його роботи,
менеджмент, трудові відносини і маркетинг, а основною
метою залишається, як і багато століть тому, створення,
збереження, обробка і передавання знань. Заклад вищої
освіти не може розглядатись як звичайна організація,
що постійно шукає матеріальну вигоду. Навіть в умовах,
коли університет надає студентам освітні послуги, він
залишається соціокультурним утворенням, важливою
частиною культури та соціуму [10; 11].
Успішне функціонування сучасного університету,
стратегічний розвиток пов’язані із управлінням
комунікаціями, які впливають на ринок освітніх послуг,
на формування іміджу закладу вищої освіти. Українська
система освіти існує в соціально–економічному
середовищі, яке формує наявність пропозицій на освітні
послуги, що свідчить про функціональну дієздатність
системи, центром якої є, перш за все, університети, від
ефективної діяльності яких залежить якість освіти, у
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кінцевому результаті добробут та рівень освіченості
населення країни.
Таким чином, комунікаційна діяльність університету
полягає в сукупності цілеспрямовано регульованих
процесів передавання інформації про свою діяльність,
які мають на меті формування іміджу закладу, думок і
поведінки споживачів освітніх та наукових послуг. Така
діяльність характеризується розосередженістю аудиторії;
наявністю широкомасштабних комунікаційних процесів;
використанням різнопланових каналів передаванням
інформації або дотриманням стратегії масового
інформування.
Наукові уявлення про природу, організацію, структуру
комунікаційної діяльності мають різноманітний характер,
до її структурної організації можна віднести суб’єкт
комунікації, предмет комунікації, комунікативні засоби
(знакові системи або засоби комунікації), комунікативний
процес – процес установлення й підтримування контактів.
У сучасних умовах освітньої діяльності комунікацію
слід розглядати та досліджувати як необхідний елемент
закладу вищої освіти, що виконує функції поширення
стратегії його розвитку, формування та поширення
іміджу, інтеграції й регулювання освіти, науки і бізнесу,
формування суспільної думки. Комунікаційна діяльність
закладу вищої освіти як процес функціонального
управління, який забезпечує ефективну співпрацю
всіх структурних елементів освітньої системи, так і
їх взаємодію, дозволяє організувати та сформувати
комунікаційні програми, що вимагають високого
професіоналізму та координованих дій.
Із загостренням конкуренції на ринку освітніх послуг,
пов’язаним зі змінами умов сьогодення, у діяльності
університетів закономірно відбувається впровадження
принципів ринкової орієнтації і різноманітних
маркетингових підходів, адже сьогодні університет є
не лише осередком для викладання і наукової роботи, а
прагне бути новою, потужною, конкурентоспроможною
структурою.
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The ccommunicative activity as a resource of rival university
The article analyzes the key factors of increasing the competitiveness of the
educational sphere, its transfer to the global level, the introduction of modern
management principles into the educational activity. Studying domestic and foreign
experience has allowed to identify factors of success in the market, to get acquainted
with practices, methods and tools that are important for the evaluation and creation
of marketing research directions with the aim of reforming the educational system,
increasing the global competitiveness of a higher educational institution, and
creating conditions for the internationalization of education. The most common
interpretation is that of internationalization as the inclusion of an international,
intercultural and global dimension in the process of learning and teaching.
Communicative activity is considered as one of the factors which affecting
the rival of the university. It is noted that such activities create conditions and
opportunities for the implementation of the new strategy for the development of the
university, including in the international educational space, inclusion of exchange
between countries; as a process that creates a new conditions for local, national or
regional needs.
Keywords: communicative activity, rival of the university, international
education, internationalization, educational space.
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Львівсько–Варшавська школа
про цінність логічної освіти

З’ясовано цінність логічної освіти з огляду видатних українських
та польських вчених – представників всесвітньо відомої інтелектуальної
формації «Львівсько–Варшавська школа» (ЛВШ) (1895–1939). Вибір теми
статті визначений з одного боку ситуацією сучасного знецінення логічної
освіти, а з іншого боку – оцінкою засновником та творцем ЛВШ – польським
філософом Казимиром Твардовським – загальної логічної освіти подібно до
загальної граматичної освіти певним quantum знань та досвідом конкретних
умінь. Здійснено аналіз філософсько–педагогічних рефлексій на тему
цінності логічної освіти у працях таких представників ЛВШ, як Казимир
Айдукевич, Степан Балей, Гавриїл Костельник, Олександр Кульчицький,
Тадеуш Котарбінський та Тадеуш Чежовський. Виявлено, що логічній освіті
представники ЛВШ надавали вагомого значення через те, що схилялися до
погляду про здатність людини пізнати та оцінити логічне знання у своєму
житті.
Ключові слова: Львівсько–Варшавська школа, логічна освіта, філософія
освіти.

У ситуації сучасного знецінення логічної освіти,
коли засобам масової інформації вдається на будь–чиє
замовлення зробити правдивим бажане чи потрібне,
аргументи на її користь може завжди підказати звернення
до історичного досвіду. Потужний потенціал у цьому
сенсі містить зокрема філософська традиція Львівсько–
Варшавської школи (1895–1939) (ЛВШ), оскільки її
засновник та творець – польський філософ Казимир
Твардовський – загальну логічну освіту подібно до
загальної граматичної освіти розглядав певним quantum
знань та досвідом конкретних умінь. У людини, яка
«не знає основних логічних понять чи не вміє коректно
мислити» [8, c. 185], на думку вченого, відсутня загальна
логічна освіта так само, як говорять про відсутність
у людини загальної граматичної освіти, якщо вона
не знає, що таке прикметник чи не вміє правильно
висловлюватися. Піднесення рівня логічної освіти до
рівня мовної освіти сприймалося учнями Твардовського
виконанням одного із обов’язків професійного філософа,
завдання якого – не тільки поширити логічне знання,
але й зробити все можливе, щоб логічна освіта стала
цінністю для людини і суспільства. Зважаючи на низький
рівень логічної культури в сучасному суспільстві, цікаво
з’ясувати, чому такої значимості представники ЛВШ
надавали логічній освіті.
У підручнику Нарис логіки (Львів, 1923) Степан
Балей зазначив, що людина спеціально не замислюється
над тим, як саме вона доходить до істини, тому що
здатністю доводити правдивість власних поглядів та
тверджень інших людей вона володіє так само, як володіє
здатністю мовлення, але оскільки пізнання істини
відіграє важливу роль у житті людини, то завдання логіки
як науки – дослідити умови, дотримання яких приводить
людину до істинного пізнання. Філософ звернув увагу,
що більшість суджень видаються людині істинними,
проте у дійсності вони мають лише більший чи менший
ступінь ймовірності. Це вчений пояснював тим, що зміст
уявлення має індивідуальний, суб’єктивний відтінок,
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залежний від життєвого досвіду людини та її психічних
особливостей. Проте, визначення науковцем саме
судження ствердженням чи запереченням уявленого
предмету доводить безумовну участь людини у
розрізненні істини та хиби.
Гавриїл Костельник, як і Балей, дотримувався
«природного» поняття мислення людини. Так, у
праці Три розправи про пізнання (Львів, 1925) греко–
католицький священик ствердив тезу, що розум гідний
довіри людини до нього, тому що основи правильного
мислення люди пізнають у своєму повсякденному житті.
«Природне» підґрунтя логіки Гавриїла Костельника
сягає філософії Томи Аквінського, який вважав, що
людському інтелектові безпосередньо дані тільки
одиничні речі, та філософії Ґотфріда Вільгельма
Ляйбніца, який доводив, що людська душа вміє точно
і ясно сприймати річ з природної для неї перспективи.
Водночас це демонструє критичну настанову теолога
стосовно психологізму Джона Локка, який, навпаки,
боровся з теорією вроджених ідей. Недовіру до розуму
Костельник розцінював рівнозначною зневірі до
природи загалом, внаслідок якої людське критичне й
свобідне «я» вступає у суперечку з людською природою
і з цілим світом через те, що зриває з природними
метафізичними, моральними і релігійними інтуїціями,
які «у дійсності становлять одинокий міст між людським
критичним «я» і цілою природою» [2, с. 4]. У ситуації
єдності культур гіпертрофовану зневіру до розуму
Костельник порівнював з війною всіх проти всіх, яку веде
розперезане суб’єктивне «я», тоді як логіку, звернену
до інтуїції, якою людину обдарувала сама природа, він
вважав засобом єдності між людьми, здатними знищити
гіперкритицизм у самих собі.
У праці Ordo logicus (1931) Костельник розглянув
поняття як відображення особливого – логічного –
порядку: поняття – це дія та витвір розуму, що єднає
людину з реальним світом та його порядком – ordo realis.
При цьому ordo logicus та ordo realis не є паралельними,
тому що у дійсності: «а) поняття творить наш ум не на
те, щоби були речами, а тільки образами речей; б) наш ум
має інстинктивну тенденцію, щоби опанувати дійсний
світ якнайпростіше» [1, с. 3]. Отже, поняття мають
логічну цінність як образи речей у людській свідомості,
а не як речі самі по собі. Теолог також вважав, що
між поняттям і його предметом завжди мусить бути
трансценденція, без неї «між поняттям і предметом
неможливо було би помилятися в своїх судженнях про
предмети та виправляти свої похибки. Отже, не було би
ніякої різниці між правдою і неправдою. Якби поняття
мали вартість речей, якби були тими речами, котрі
представляють, то що я собі подумав би, це тим самим
було би конкретною дійсністю. Тоді наше думання не
було би пізнаванням, але творенням дійсності. А тим
ціла логіка перестала би бути логікою» [1, с. 6].
Культивував цінність логіки також Тадеуш
Котарбінський. Своє завдання, як згадував у
автобіографічній Картині власних розмислів (1965),
вчений розумів наступним чином: «мої лекції і
семінари повинні бути, у класичному розумінні,
деяким «органоном» для філософів та майбутніх
поширювачів гуманітарної думки і знання» [7, с. 446].
Філософ не зводив логіку до царини формальної логіки,
але охоплював нею також питання теорії пізнання і

291

Випуск 127

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

семантики. У формальній логіці Котарбінський віддавав
належне силогізму, логіці індукції та символічній логіці,
проте з погляду новочасної йому логіко–формальної
культури вважав, що вона сама потребувала для свого
підґрунтя ширших знань – теорії пізнання, основне
питання якої: що таке істинність та яка різниця між
пізнанням і фікцією. Формальну логіку це питання не
обходить, тому що вона має лише довести, яка думка
є істинна, якщо істинними є певні інші думки, тоді як
мета теорії пізнання полягає у з’ясуванні, що є істина.
Тому, щоб при безпосередньому вивченні наук, студент
зміг також опосередковано пізнати один із виявів
світу, який ці науки досліджують, формальна логіка
потребує єдності з теорією пізнання: «І йдеться не про
те, щоб опанувати на пам’ять результати усіх названих
дисциплін логіки. Важливо, «пройтись» логікою» [6, с.
103], щоб вона залишилась міцним досягненням людини
навіть тоді, коли будуть забуті усі її твердження.
Найбільше Котарбінського цікавила проблема
боротьби з гіпостазами зі світу понять гуманітарних наук
тобто з тим, що Френсіс Бекон свого часу назвав idola
fori, а Ґотфрід Ляйбніц – довільністю слів. Гуманістика
без гіпостаз – оригінальна ознака «органону» польського
філософа. Він вважав, що у повсякденній мові та мові
науки багато іменників та інших форм, рівнозначних
іменникам. Це стає причиною того, що у кожному
випадку людина домислює собі існування речі, навіть
тоді, коли це абстрактний іменник. Вчений схилився
до соматизму, згідно якого немає іншого буття та немає
інших об’єктів пізнання окрім тілесних предметів.
Наприклад, предметом психології є не афект гніву, а
та чи інша людина, яка гнівається, як вона своєрідно
змінюється, незалежно від того, що вчені думають
про гнів. Якщо ж йдеться про історію літератури, то
предметом її дослідження є твір письменника, який
розповідає про щось. Втім це не означає, що дослідник
повинен переказати зміст твору, оскільки розповідь
потрібно пережити у скороченні, більш–менш вільно
наслідуючи автора. Так уявлювана Котарбінським з
позицій соматизму гуманістика без гіпостаз вважалася
ним одночасно позицією здорового глузду, що
намагається у своїх рамках вмістити завдання і реальну
практику гуманітаріїв.
Логіці особливе місце з–поміж наук відвів Олександр
Кульчицький. Цінними є методологічні зауваження
філософа до окремих наук. З огляду предмету пізнання,
вчений поділив предмети наук на реальні та ідеальні.
Ідеальними предметами пізнання наук є абстрактні,
не пов’язані з часом, форми людського мислення та
його структура, а також такі цінності, як краса, добро,
справедливість, «до чого неодмінно прагне людина» [3,
с. 47]. Реальними предметами пізнання наук є фізичні,
тілесні, органічні чи психічні предмети. Для наук,
предметом пізнання яких є ідеальні предмети, характерне
використання дедукції, тому що предмети пізнання в цьому
випадку перебувають поза часовим порядком і закони
каузальності не мають значення, натомість панівним
для них є принцип логічного обґрунтування та принцип
свободи від суперечностей, отже, джерелами пізнання у
цих науках виступає розум. Для наук, предметом пізнання
яких є реальні предмети, характерне використання
індукції, тому що предметами пізнання у цьому випадку
є явища природи або психічні явища, натомість панівним

292

Гілея

для них є спостереження чи сприйняття, отже, джерелами
пізнаннями у цих науках є досвід.
Залежно від того, яким є предмет пізнання реальної
науки – явища природи чи явища психіки, Кульчицький
поділив реальні науки на природничі та гуманітарні
тобто такі, що стосуються людини та її витворів. До
такого поділу філософ вдався, виходячи з різниці між
природничими науками і гуманітарними, суть якої
не тільки у відмінності їхніх предметів, але також і
у методах дослідження, тому що природничі науки
намагаються виявити і з’ясувати закономірності
процесів природи, а гуманітарні науки – прагнуть
відтворити й подати «одноразові події чи прояви
людського духу з можливою далекосяжною вичерпністю
в їх індивідуально–неповторному вигляді» [3, с. 47].
Відповідно, природничі науки є «генералізуючими»
тобто такими, що прагнуть з окремих випадків вивести
загальні правила чи закономірності, а гуманітарні науки
– індивідуалізованими тобто такими, що націлені на
вияв індивідуальності та неповторності. При цьому
науковець підкреслив, що природничі науки не мають
безпосереднього відношення до таких цінностей, як
добро, краса, божество тощо, натомість гуманітарні
науки, навпаки, надто близькі до цінностей, тому що
виступають як науки про культуру. Поділ Кульчицьким
реальних наук на природничі і гуманітарні є логічним
продовженням поділу Твардовським наук на раціональні
(дедуктивні) та емпіричні (індуктивні) на підставі не
способу виявлення чи відкриття ними істини, а на
підставі способу її обґрунтування.
Логічну культуру однією із найважливіших виховних
цілей вважав Тадеуш Чежовський. Культурою, на думку
філософа, є ознака людського індивіда, який завдяки
наполегливій праці та тренуванню здобув у певній сфері
знання ретельність шляхом посилення і розвитку своїх
початкових задатків. Логічну культуру вчений визначив
володінням логічним знанням та ретельністю у логічному
мисленні чи висловленні думок. Логічне мислення
Чежовський дефініював наступним чином: «це та сфера
пізнавального мислення, яке є опрацюванням сприймань
і пригадувань чи знання, набутого безпосередньо з
досвіду, а отже, по великому рахунку: опис і дефініція,
підпорядкування і систематизація, пояснення, умовивід,
гіпотеза, доведення і перевірка» [5, с. 271]. Логічне
мислення філософ не розділяв із мовленням. Через це
логіку він пов’язав із семіотикою. Цінність логічної
культури для людини Чежовський вбачав у прищепленні
їй ретельності і коректності мислення, яке сприяє
тому, що вона знає межі власних компетенцій і розуміє
межі знань, достатніх для висловлення категоричних
суджень та їх обґрунтування, і є вразливою до
правди і неправди, до коректності думки й логічної
помилки. Цінність логічної культури для суспільства
Чежовський пов’язував із взаємодією людських думок
в інтелектуальному, політичному, організаційному
житті, на публічних зібраннях та дискусіях, у пресі та
в інших публікаціях, у навчанні, в юриспруденції й на
різних шляхах нормування міжлюдських стосунків:
«Суспільство високої логічної культури стає більш
цілісним не шляхом зовнішнього примусу, а завдяки
тому, що у логіці знаходить дороговкази, що уберігають
його від сходження на хибний шлях зворушень і
розпаду» [5, с. 279].
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Великої уваги піднесенню рівня логічної культури
приділив у своїй науковій діяльності Казимир Айдукевич.
У праці Логіка, її завдання та потреби у сучасній Польщі
(1951) значення логіки філософ пояснив користю логічної культури думки та слова для життя і науки. Справу
поширення логічної культури науковець пов’язував з
низкою завдань організаційного характеру, спрямованих
на таке навчання логіці, яке б було дотичним практичному
життю учня і студента, а також з обґрунтуванням
методологічної значущості логіки для науки.
«Упрактичнення» логіки передбачало для Айдукевича реформу навчання логіки. По–перше, науковець
пропонував виходити у навчанні логіки з тих
висловлювань природної мови, якими користується
учень/студент у своєму повсякденному житті, через те що
формальна штучна мова не має широкого застосування.
По–друге, вчений обґрунтував необхідність звернення
уваги учнів/студентів на логічні помилки, які люди
часто допускають у повсякденні, щоб це посприяло
їх розпізнаванню та уникненню у власному мисленні
та мовленні; По–третє, учень Твардовського довів
значимість методології, особливо описової методології
природничих наук, яка без сумніву не є чужа учням/
студентам у життєвій і навчальній практиці.
На доведення тези про користь логіки для науки
Айдукевич мав низку аргументів. По–перше, знання
методологічної структури науки допомагає глибшому її
розумінню. Цьому сприяє такий розділ логіки як описова
методологія, завдання якої – «піднесення до рівня
виразного усвідомлення того практичного і невиразного
знання методологічної структури, якою володіє вчений
спеціаліст без логічного вишколу» [4, с. 136]. По–
друге, методологія корисна у боротьбі з закостенінням і
догматизмом у науках. Методологічний аналіз викриває
помилки аргументації. По–третє, методологічний аналіз
допомагає виявити дефекти методологічних структур у
науках.
Дієва користь від логіки для життя і науки
передбачала, згідно Айдукевича, виконання низки
завдань, а саме:
1. а) піднесення логіки у середній та вищій школі на
один рівень з іншими науками; б) забезпечення логічними
основами програм навчання інших предметів, таких як:
математика, рідна та іноземна мова, природничі науки,
фізика; с) викорінення «логічного недбальства» у житті
та присвячення цьому питанню окремих рубрик у пресі
та цікавих книг у науково–популярному жанрі.
2. а) запровадження в університетах навчання логіки не тільки як прикладного предмета, але також
як предмета наукової спеціалізації; б) відповідна
політика шкільної влади при працевлаштуванні
вчителів логіки. Це передбачає: підготовку спеціалістів
логіки в університеті виключно на рівні магістра на
основі ґрунтовного знання у іншій галузі наук, а також
можливість вчителя викладати у школі логіку поряд з
іншим предметом відповідно до своєї кваліфікації.
3. а) піднесення рівня логічних досліджень на високий
рівень та надання йому відповідного спрямування.
Цінність логічної культури, згідно Айдукевича,
полягає у служінні холодному розуму та відсічі будь–
яких логічно необґрунтованих доктрин і вірувань,
підготовці ґрунту для наукового погляду на світ, а
через нього – шляху до поступу. Але слід визнати, що
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прогресивні наміри філософа щодо піднесення рівня
логічної культури не були належно втілені на практиці.
Про це свідчить стаття Про потребу прикладного курсу
логіки у програмах університетських студій (1955),
що оприявнює боротьбу вченого з реформаторами
(очевидно, радянськими ідеологами) університетського
навчання у Польщі, які на користь спеціальних
дисциплін зробили логіку необов’язковою для вивчення.
Не втрачає актуальності думка Айдукевича, що можливо
вичерпне та ґрунтовне опанування студентом обраної
ним науки та підготовка до більш–менш самостійних
досліджень у ній, а також підготовка до майбутньої
професії і громадянського життя потребують необхідного
прослуховування лекцій та виконання практичних
завдань з логіки.
Підсумовуючи все вище зазначене, можна зробити
висновок, що логічній освіті представники ЛВШ
надавали вагомого значення через те, що до вважали
логічні цінності не метафізичними предметами,
наприклад, «річчю самою по собі», а такими предметами,
які здатна пізнати та оцінити людина у своєму житті.
Школу Твардовського вирізняє логістичне визначення
сутності раціональних форм пізнання та культивування
їхньої цінності у повсякденні та науці. Заслуговує
на увагу модель логічної освіти ЛВШ, особливості
якої полягають у виході за межі формальної логіки
на користь теорії пізнання, семіотики і методології, а
також спрямованості до життя. Навіть попри засилля
сцієнтизму в культурі учні Твардовського відстоювали
цінність логічної освіти для людини та суспільства,
вбачаючи у ній шлях до критицизму, єдності та поступу.
Без сумніву, досвід ЛВШ переконує не легковажити із
логікою.
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Lviv–Warsaw School on the Value of Logical Education
The article outlines the value of logical education from the perspective of
prominent Ukrainian and Polish scientists – representatives of the world–famous
intellectual formation «Lviv–Warsaw School» (LWS) (1895–1939). On the other
hand, an estimation by the founder and creator of the LWS, Polish philosopher
Kazimierz Twardowski, of general logical education, like general grammar
education, has a certain quantum of knowledge and experience of specific skills.
The analysis of philosophical and pedagogical reflections on the value of logical
education is carried out in the works of such representatives of the LWC as Kazimir
Aydukevich, Stepan Balay, Gabriel Kostesnnik, Alexander Kulchytsky, Tadeusz
Kotarbinsky and Tadeusz Chezhovsky. Worthy of note is the model of the logical
education of the LWS, the peculiarities of which are to go beyond formal logic
in favor of the theory of knowledge, semiotics and methodology, as well as the
orientation to life.
Keywords: Lviv–Warsaw School, logical education, philosophy of education.
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Антропологічні орієнтири
освіти постсучасності

Доведено актуальність антропологічної зорієнтованості освіти
постсучасності. Розглядаються парадигмальні зрушення в освіті, яка постає
як джерело нових ідей, смислів, технологій. Відбувається переосмислення
методологічних засад та змісту освіти. Освіта розглядається в контексті
методології постнекласичної науки, яка передбачає використання надбань
постмодернізму, постструктуралізму, синергетики та феміністської філософії
в осмисленні освітніх процесів. У статті здійснюється концептуалізація
певного сутнісного образу людини, особистості та визначається її місце
в освітньому процесі. Переосмислюється мета освіти в контексті нової
парадигми. Обґрунтовується необхідність удосконалення навчального процесу,
зокрема методів, форм, способів та засобів освітньої діяльності. В контексті
нового типу освіти змінюється роль методу навчання. Доведено необхідність
використання разом з традиційними інноваційних, нелінійних методів
навчання, наприклад: методу самоосвіти, пробуджуючого навчання, навчання
як адаптивної модифікації, навчання як фазового переходу, метод гештальт–
освіти, методу створення ігрових моделей.
Ключові слова: освіта постсучасності, антропологічні орієнтири,
освітня парадигма, нелінійна методологія, антропологічний поворот.

Теперішній етап суспільного розвитку визначається у
науковому дискурсі як постсучасність і характеризується
інформаційною перенасиченістю, хаотизацією соціокультурного простору, руйнуванням традиційних

294

Гілея

ціннісних орієнтирів, наростанням невизначеності буття,
зростанням фактору постлюдського. В рамках нового
стану соціально–культурної цілісності відбувається
зміна ідентичності, суспільної свідомості, технологій,
способів мислення.
Отже, пошук універсальних антропологічних констант,
орієнтирів, що визначають світобачення особистості,
яка переживає пороговий етап свого становлення, стає
неможливим. Такі обставини посилюють катастрофічність
людського існування, що виражається у кризі світогляду,
відчуженості особистості, збільшенні тривожності.
Для визначення змін, що відбуваються з сутнісними
властивостями людини, у сучасній науковій літературі
використовується поняття – антропна катастрофа. Даний
термін відображає незворотні регресивні трансформації
особистості, що знаходять своє відображення в бутті
людини. Антропна катастрофа, передусім, означає
знищення людського в людині і руйнування цивілізаційних
основ життя. Саме тому, насьогодні гостро постають
проблеми кризи ідентичності, самореалізації особистості,
а також актуалізуються такі екзистенційні потреби як:
конституювання власних життєвих смислів та пошук
свого місця в світі.
Рятівну роль у вирішенні зазначених проблем відіграє
освіта як джерело ідей, смислів, технологій. Освіта, як
середовище інформаційного обміну, передбачає не лише
засвоєння, але генерування нової інформації, а також
продукування знань.
На сучасному етапі стан системи освіти можна
визначити як перехідний.
Насьогодні відбувається переосмислення методологічних засад та змісту освіти, реформування її основних
ланок, переорієнтація у відповідності до потреб індивіда.
Тому відбувається зростання людського фактору. При
збереженні зорієнтованості освітньої системи на потреби
суспільства, повинні бути враховані потреби особистості,
що визначаються специфікою постсучасності і вироблені
нові смисли та світоглядні орієнтири.
Основною передумовою такої антропологічної спрямованості є парадигмальні зрушення. Адже парадигма
є методологічним підґрунтям освітніх процесів. Як
зазначає Л. Горбунова: «...парадигма – це наш спосіб
сприймати світ, це відносно стійка матриця, що
організовує процес нашого мислення, оцінювання й
дії, формує певне бачення реальності. Підкреслюючи
найбільш важливий аспект у розумінні парадигми,
слід сказати, що парадигма – це структура мислення,
його внутрішня форма, яка «добудовує» себе ззовні
у вигляді набору норм і правил, встановлює межі,
формує алгоритми розуміння й пояснення реальності
і є підставою діяльності. Парадигма є несвідомою, але
при цьому вона живить свідоме мислення, організовує
і контролює його й тому виступає як надсвідома.
Вона встановлює ті взаємозв’язки, відповідно до
яких формулюються аксіоми, визначаються поняття,
будуються теорії, розгортається дискурс» [3, с. 44].
Пошук нових моделей освіти зумовлений
необхідністю розробки механізмів адаптації людини
до мінливого світу, а також зростанням розбіжності
між відносно сталими пізнавальними можливостями і
світом, що все більш ускладнюється» [10, с. 14].
Однією з пріоритетних насьогодні стає методологія
постнекласичної науки, при цьому, вона не скасовує
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попередні, а збагачує їх і збагачується ними [10, с.
30]. У зв’язку зі становленням даної методології, яка
передбачає використання надбань постмодернізму,
постструктуралізму, синергетики та феміністської
філософії в осмисленні освітніх процесів, відбувається
зміна парадигмальних установок в освіті. В контексті
нової освітньої парадигми відбувається переосмислення
методологічних засад освітнього процесу, а також,
концептуалізація певного сутнісного образу людини,
особистості та визначення її місця в освітньому процесі.
Аналізуючи філософські засади нової освітньої
парадигми, варто зазначити, що, передусім, відбувається
«перевідкриття» людини, тобто заперечення її
абстрактної раціоналістичної концепції, відмова від
схематизації та ідеалізації людини як homo sapiens.
Оскільки дана парадигма ґрунтується на засадах
постнекласичної філософії, можна стверджувати,
що в її межах відбувається становлення нового
антропологічного проекту, що визначається відсутністю
єдиного дискурсу людини. Якщо до недавнього часу
поняття «людина» виступало метанарративом, то
насьогодні створення єдиного дискурсу людини стає
неможливим.
На сучасному етапі з’являється новий тип
особистості – номадична особистість, що відкрита до
взаємодії, знаходиться у процесі постійного творчого
пошуку, самоструктурування та самовибудовування.
Таким чином, образ людини в новій освітній парадигмі
концептуалізується як багатовимірна, ризоматична
сутність, що перебуває у стані іманентної рухомості
та реалізації власного креативного потенціалу
самоорганізації.
Виходячи з такого розуміння людини, в освітньому
процесі необхідний антропологічний поворот, що
передбачає переосмислення змісту освіти, її мети,
підходів до організації навчального процесу, методів
навчання, а також ролі та змісту навчального підручника
та переорієнтацію освіти на потреби людини.
Евристичною для переосмислення освітніх процесів
є постнекласична методологія. З точки даної методології,
освіта є відкритою, складною, ризоморфною системою,
що перебуває у процесі становлення. Конституювання
освітнього середовища як ризоморфного передбачає
його процесуальну плюральність, в контексті якої
співіснують, перетинаються, змінюють одна одну
різноманітні версії освітнього буття. Освіта, як ризома,
має множину виходів, тобто відкриває перед людиною
різноманіття напрямків, можливостей для пошуку своєї
ідентичності та самореалізації.
Освіта як «можливість можливості» – випливає
з універсальної формули засновника позитивного
екзистенціалізму Н. Аббаньяно. На його думку, індивід
завжди може з різних можливостей вибрати таку, яка
є основою його існування. Таким чином, з точки зору
позитивного екзистенціалізму, людина в освіті визначається
як «людина, що обирає», а сама освіта постає як форма
екзистенції. В такій освітній екзистенції відбувається
постійний вибір людиною своїх можливостей, свого
майбутнього, постійне перевизначення себе, «вихід з себе»,
«буття попереду себе», «проектування себе відносно своїх
можливостей» [1].
З такого розуміння освіти випливає свідома
необхідність переосмислення її мети як основного
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орієнтиру розвитку. Адже, саме від мети–еталону–
ідеалу, на думку Н. Вінера, система отримує корегуючі
сигнали, які скеровують її розвиток [2].
Для сучасної освіти потрібне перевизначення її
мети, оскільки вона задає орієнтацію всьому освітньому
процесу і визначає його специфіку. Категорія мети
має набути нового змісту, який полягає у переході від
відображення моделі необхідної особистості до моделі
педагогічної системи, в якій реалізуються ситуації її
особистісного прояву і розвитку.
Якщо метою проголошується людина, то зміст її
повинен становити пошук людиною істинного себе,
що означає: в результаті власних зусиль, саморозвитку,
самореалізації особистість «стає собою». Тому сутність
нової мети полягає в орієнтації на внутрішнє, іманентно
притаманне людині.
У зв’язку з цим мета освіти може бути визначена
як створення умов, які дозволяють допомогти людині у
виборі можливих шляхів розвитку, розкритті власного
потенціалу в процесі самопізнання та самостановлення,
а також у розв’язанні найважливішої світоглядної
проблеми – пошуку свого місця в складному світі, що
саморозвивається.
За таких умов, особистість переміщується з зони
педагогічного впливу в сферу педагогічної співпраці і
виступає в якості суб’єкта освітнього процесу.
Як зауважує Л. Мікешина, все більш усвідомленою
необхідністю насьогодні стає «повернення суб’єкта в
освіту». Коли сьогодні пишуть про «повернення суб’єкта
в освіту», то безумовно мають на увазі в якості суб’єкта
цілісну людину, а не лише її розум, що накопичує теоретичні
і практичні знання і навички [10, с. 166]. Ставлення до
людини не як суб’єкта до об’єкта, а як суб’єкта до суб’єкта,
тобто як до мети, а не засобу досягнення власної мети
повинно стати провідним в освітньому процесі. Це означає
розуміння іншого як рівного тобі, настільки ж унікального
і вільного у виборі своїх цінностей, який вимагає до себе
поваги як основи сумісного буття в суспільстві [10, с. 9].
Такий підхід дозволить перейти до співробітництва і
співтворчості в освіті.
Таким чином, освітній процес постає у вигляді
діалогової взаємодії його суб’єктів, а основною
цінністю виступає людина, яка знаходиться у процесі
самостановлення, творення себе.
Відсутність кінцевої моделі людини у формулюванні
сучасної мети освіти дозволяє перебувати у процесі
постійного пошуку себе, власних життєвих смислів,
а також відкриває можливості для вільного вибору
шляхів розвитку та реалізації власного креативного
потенціалу. Слід зауважити, що ми не вважаємо дане
формулювання мети кінцевим, залишаючи простір для
інтерпретаційного плюралізму.
Запорукою досягнення такої мети є створення
умов і середовища, в яких можливим буде особистісне
самостановлення.
Антропологічна спрямованість в сучасній освіті
передбачає також удосконалення навчального процесу,
зокрема методів, форм, способів та засобів освітньої
діяльності. В контексті нового типу освіти змінюється роль
методу навчання. Якщо до недавнього часу ефективність
методу вимірювалася його здатністю якнайповнішого
«вкладення в голови студентів» певної суми знань, то
насьогодні його ефективність визначається здатністю
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до активізації розумових сил, внутрішніх іманентних
інтенцій людини, що спонукає до використання разом
з традиційними інноваційних, нелінійних методів
навчання, наприклад: методу самоосвіти, пробуджуючого
навчання, навчання як адаптивної модифікації, навчання
як фазового переходу, метод гештальт–освіти, методу
створення ігрових моделей та ін.
Ефективність використання зазначених методів
зумовлюється наступними факторами:
1. Проблемність. Основним завданням вищезазначених методів є введення в проблемну ситуацію, для
виходу з якої наявних знань виявляється недостатньо і
виникає потреба пошуку нових знань у процесі взаємодії
з викладачем та аудиторією.
2. Контекстуальність. Полягає в адекватності навчально–пізнавальної діяльності до характеру майбутніх
практичних, професійних завдань та діяльності.
3. Взаємодія. У процесі використання нелінійних
методів в освіті стає можливим діалог між учасниками
навчального процесу, в результаті якого відбувається
взаємонавчання, спільний пошук знання, спілкування з
приводу знань та сумісне їх творення.
4. Індивідуалізація. Дані методи передбачають
врахування індивідуальних особливостей людини та
можливість розкриття і реалізації власної самості.
5. Високий ступінь активізації розумових сил.
Якщо під час використання репродуктивних методів
учасники освітнього процесу здебільшого залишаються
пасивними, то під час використання нелінійних методів
відбувається значна активізація розумових сил, активне
включення в процес пошуку істини, в результаті чого
стає можливою трансгресія.
Доцільним є використання в освітньому процесі
нетрадиційних форм навчання, в основі яких
лежать принципи діалогової взаємодії, нелінійності,
багатоваріантності, серед яких: проблемне навчання,
рольові ігри, моделювання.
В результаті використання інноваційних методів і
форм навчання, знання не відчужуються від людини, а
стають особистісно значущими. Ефективність освітнього
процесу досягається шляхом відмови від монологізму у
викладанні, що зазвичай реалізується через однобічний
вплив педагога на учня, на користь створення таких
педагогічних умов, котрі сприяють включенню в активну
діяльність по досягненню певної мети і вдосконаленню
себе [8, c. 72].
Метою викладання в сучасних умовах є вихід за межі
стандартної практики і складання навчального плану,
який побудований на ідеї створення гнучких і відкритих
освітніх просторів без постійної концентрації на окремих
темах в рамках визначених напрямків [10, с. 51]. Тому,
насьогодні відбувається розробка багатоваріантних
програм навчання, з метою забезпечення можливостей
вибору шляхів розвитку в освітньому процесі. Таким
чином, освіта постає як процес побудови знань, а не
їхнього відтворення.
В контексті реформування освіти в Україні змінюється і роль вчителя. Вчителі стають «агентами
змін», фасилітаторами. На думку А. Євтодюк, освітня
система в Україні потребує педагога, який здатний
забезпечити таку співпрацю – педагога–фасилітатора.
Необхідною є така взаємодія, при якій всі учасники
поводять себе природно, прагнуть до взаєморозуміння
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і узгоджують свої позиції посередництвом діалогу.
Тому найефективнішим методом управління навчанням
визнається фасилітація (з англ. facilitate – полегшувати,
сприяти, співдіяти). Фасилітація це стимуляція та
звільнення одночасно [4, с. 98].
Вичерпною є дана Е. Гусинським та І. Турчаніновою
характеристика педагога–фасилітатора: відкритий,
природний, відноситься до учнів із прийняттям та
довірою, прагне поглянути на світ очима дитини і прагне
не складати ні про кого кінцевої думки. Як основною
цінністю він керується інтересами розвитку особистості
учня і не ставить собі жорстких конкретних цілей –
наприклад, обов’язково виконати раніше намічений та
складений план уроку. Такий стиль діяльності, природно,
висуває високі вимоги до учителя, його особистісних
якостей та освіти і стає можливим лише при наявності
нелінійного способу мислення [5, с. 99].
Важливою складовою антропологізації освіти
є переосмислення ролі навчального підручника як
організатора навчального процесу для всіх його
учасників. На жаль, для традиційних підручників і
посібників характерними є наступні риси:
1) факт тяжіння до редукціонізму;
2) наративний характер презентації навчального
матеріалу;
3) переважання завдань репродуктивного характеру.
Такий підручник є нерелевантним, адже він не
відповідає сучасним освітнім вимогам і не задовольняє
пізнавальних потреб учасників освітнього процесу.
Н. Кочубей стверджує, що підручники, підготовлені
на основі лінійних стратегій, побудовані як набір готових
істин, який розбитий на параграфи–уроки, є зручними
передусім для роботи педагога, а не для сприйняття
учня [7, с. 206]. Такі підручники не роблять знання
особистісно–значимими, а навчальну діяльність цікавою.
Необхідним є перехід від підручника – посібника
до підручника–самовчителя, організатора навчального
процесу. Підручник повинен «стати особистісно–
значимою книгою, над якою хочеться розмірковувати» і
до якої «хочеться час від часу повертатися» [7, с. 207].
З цією метою потрібно здійснити реконструкцію
змісту навчальних підручників і посібників на засадах
методологічного плюралізму і шляхом презентації
проблем як поліальтернативних, складних і відкритих
для доповнень. Повинен переважати такий спосіб
подання навчального матеріалу, при якому всі його
компоненти знаходяться у взаємозв’язку і створюють
своєрідні плато репрезентації його цілісності.
Сучасний підручник повинен бути зорієнтований
не лише на презентацію навчальної інформації, а
й на озброєння людини способами її здобуття, а
також надавати можливості для вироблення власної
життєвої позиції, смислів, особистісного ставлення до
поставлених проблем.
Отже, за умови даних трансформацій в освіті стане
можливою її зорієнтованість на потреби людини. В
освіті постсучасності відбувається концептуалізація
нового образу людини – номадичної, що знаходиться у
процесі постійного пошуку і творення себе.
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The anthropological orientation of postmodern education
The article proves the relevance of anthropological orientation of postmodern
education. Paradigmatic shifts in education, which appears as a source of new
ideas, meanings, technologies, are considered. The rethinking of the methodological
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foundations and the content of education is done. Education is considered in
the context of the post–classical methodology, which involves the use of the
achievements of postmodernism, post–structuralism, synergetics and feminist
philosophy in understanding the educational processes. The article introduces
the conceptualization of a certain essential image of a human, personality
and determines its place in the educational process. The purpose of education
in the context of a new paradigm is reconsidered. The necessity of improving
the educational process, in particular, methods, forms, methods and means of
educational activities, is grounded. In the context of a new type of education, the
role of the teaching method changes. The necessity of using innovative, non–linear
teaching methods is proved, for example: the method of self–education, stimulating
learning, teaching as adaptive modification, learning as a phase transition, the
method of gestalt education, the method of creating gaming models.
Keywords: postmodern education, anthropological orientations, educational
paradigm, nonlinear methodology, anthropological turn.
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Освітня палітра формування
цілісного світогляду особистості
Аналізується роль освіти у становленні цілісного світогляду людини;
доведено, що освіта має не просто транслювати загальносуспільні чи
загальнокультурні традиції, нав’язуючи їх дітям чи молоді. Педагогічний
процес сьогодні має вибудовувати світоглядну перспективу особистості,
тобто надавати їй компетенції, що в майбутньому дозволять самостійно
створювати чи формулювати нові світоглядно–ціннісні позиції та орієнтири.
Ключові слова: людина, культура, світогляд, освіта, виховання.

В останні десятиліття в європейському філософському
дискурсі все потужніше звучать голоси, що стверджують
необхідність пошуку реальних шляхів надання сучасній
людині міцного світоглядно–методологічного підґрунтя
для особистісної самоідентифікації, самостановлення
та самореалізації. Чи можна це здійснити за сучасних
цивілізаційних умов? Європейський філософ і соціолог
Ульріх Бек, наприклад, наголошує на тому, що необхідно
відходити від тих хаотичних поглядів на культуру, які
відстоюються постмодернізмом. На його думку, навіть
сьогодні можна знайти певні методологічні основи для
розбудови нового світогляду. Для цього він відроджує
і оновлює філософсько–методологічні настанови
космополітизму. «Що мається на увазі під космополітичним
світоглядом і перспективою? Це відчуття глобальності
і безмежності. Це щоденне, враховуюче досвід історії,
рефлексивне усвідомлення подвійного характеру
відмінностей і культурних суперечностей, серед яких
ми всі блукаємо. Такий світогляд відкриває не лише
«страждання», але й можливість вибудувати власне життя
та відносини в суспільстві в умовах змішаної культури.
В той же час цей погляд скептичний, позбавлений ілюзій
та самокритичний» [1, с. 5]. Дійсно, сьогодні зміст
світогляду має містити самокритичні уявлення про світ і
саму людину, про спрямованість ходу подій у світі, сенс
людського життя, долю країни і людства, усвідомлення
принципів та ідеалів. Але на чому може ґрунтуватися така
самокритика та перманентна рефлексія? З нашої точки
зору, на освіті: успішно здійснювати саморефлексію,
активно вибудовуючи власну життєву траєкторію, може
лише високоосвічена людина.
Освіта, в свою чергу, має надавати не просто знання
чи певний перелік «актуальних» вмінь, які в сучасному
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динамічному світі дуже швидко втрачають свою позірну
актуальність. Освіта має орієнтувати молоду людину
на світоглядні переконання, що в своїй структурі
передбачають цінності гуманізму, життєтворчості,
культуротворчості, толерантності тощо. В цьому
контексті, «структура світогляду поділяється на такі рівні:
світобачення – на основі принципів (антропоцентризм,
гуманізм, монізм, плюралізм, скептицизм, догматизм
тощо); світовідчуття – на основі досвіду (індивідуального,
сімейного, групового, етнічного, класового, суспільного
і загальнолюдського); світорозуміння – формується на
основі знання; світоспоглядання – на основі мети, цілі,
яка усвідомлюється через універсальні форми діяльності
(нужда–потреба–інтерес–мета–засоби–результати–
наслідки); світосприйняття – на основі цінностей (щастя,
любові, істини, краси, добра, свободи, справедливості
тощо) [2, с. 569]. Дотримання такої світоглядної структури в навчанні і вихованні дозволяє впорядкувати
освітній процес, зробити його менш заформалізованим
і, в той же час, більш плідним для всіх його учасників.
Гуманістичний світогляд має розглядатися в якості
ключової мети освіти нової доби.
Важливо підкреслити таку сутнісну характеристику
феномену «світогляд», як взаємодія та співвіднесеність
індивідуального і соціального, особистісного і
соціокультурного. Без цього неможливо говорити
про практичну важливість і необхідність формування
світогляду як духовного базису людської життєдіяльності
і життєтворчості. Світогляд, в цьому аспекті, представляє
собою своєрідну єднальну ланку між духовно–
феноменальними та практично–життєвими проявами
особистості. «Світогляд – це результат духовного освоєння,
усвідомлення дійсності з позицій взаємовідносин
природи і людини, макрокосмосу і мікрокосмосу. Це
складне, синтетичне, інтегральне явище суспільної
та індивідуальної свідомості. Суттєве значення для
характеристики світогляду має пропорційна присутність
у ньому різних компонентів – знань, переконань, вірувань,
настроїв, прагнень, надій, цінностей, ідеалів тощо.
Структурно світогляд має духовно–практичну природу,
функціонально він адекватний свідомості» [3, с. 13].
Саме з практично–функціональної точки зору сьогодні
світоглядна проблематика набуває високої актуальності.
Українська молодь реально потребує освітньо–
виховної підтримки в процесі формування сутнісно–
функціональних ознак власних світоглядно–аксіологічних
орієнтирів. Такі потреби молодого покоління мають стати
одним з ключових предметів філософсько–педагогічного
дискурсивного аналізу.
Освіта має не просто транслювати загальносуспільні
чи загальнокультурні традиції, нав’язуючи їх дітям чи
молоді. Педагогічний процес сьогодні має вибудовувати
світоглядну перспективу особистості, тобто надавати їй
компетенції, що в майбутньому дозволять самостійно
створювати чи формулювати нові світоглядно–ціннісні
позиції та орієнтири.
Не менш важливою характеристикою феномену
«світогляд» є взаємодія та співвіднесеність індивідуального і соціального, особистісного і соціокультурного.
Без врахування цього неможливо говорити про
формування світогляду як духовного базису людської
життєдіяльності і життєтворчості. Світогляд, в цьому
аспекті, представляє собою своєрідну єднальну ланку
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між духовно–феноменальними та практично–життєвими
проявами особистості. «Світогляд – це результат
духовного освоєння, усвідомлення дійсності з позицій
взаємовідносин природи і людини, макрокосмосу і
мікрокосмосу. Це складне, синтетичне, інтегральне
явище суспільної та індивідуальної свідомості.
Суттєве значення для характеристики світогляду має
пропорційна присутність у ньому різних компонентів
– знань, переконань, вірувань, настроїв, прагнень,
надій, цінностей, ідеалів тощо. Структурно світогляд
має духовно–практичну природу, функціонально він
адекватний свідомості» [3, с. 13]. Саме з практично–
функціональної точки зору сьогодні світоглядна
проблематика набуває високої актуальності. Українська
молодь реально потребує освітньо–виховної підтримки
в процесі формування сутнісно–функціональних
ознак власних світоглядно–аксіологічних орієнтирів.
Такі потреби молодого покоління мають стати одним
з ключових предметів філософсько–педагогічного
дискурсивного аналізу.
Продовжуючи концептуально–методологічний аналіз самої категорії «світогляд» варто також зазначити,
що в усі епохи цей феномен дозволяв суспільствам і
окремим індивідам ставитися до світу впорядковано із
використанням певних аксіоматично–базових знань чи
вірувань. Людина завжди прагнула до впорядкованого
ставлення до світу і себе. Від всеохопності та логічності
такого впорядкування завжди залежав буттєвий комфорт
та впевненість у власних силах чи призначенні. Світогляд
– найвсеохоплюючий засіб такого впорядкування.
«Тенденцію до впорядкованості можна вважати
фундаментальною настановленістю всього єства і
структури людини, її життєдіяльності і пізнання» [4, с.
341]. Але сучасна інформаційно–глобальна цивілізація
руйнує, фрагментує, інформатизує таку впорядкованість,
подрібнюючи буттєвий простір людини і людства на
незав’язані на певні онтологічні настанови уривки.
Можна сказати, що людина губиться серед таких
уривків і перебуває в абсолютній онтологічній пустоті
чи буттєвому хаосі. Чи зможе саме освіта допомогти
кожній окремій людині відшукати для себе світоглядно–
буттєві точки опори? Ми переконані, що в цьому полягає
ключове завдання освіти, однак для цього має бути
вироблений ефективний і гуманістичний філософсько–
педагогічний дискурс, в якому б домінували ідеали
людиноцентризму, суб’єкт–суб’єктності, творчості та
впорядкованої фелісітації.
Звертаючись до змістовних характеристик світогляду,
важливо також підкреслити евристичну доцільність
структурно–аналітичного дослідницького підходу. В
аналізі таких системно–інтегральних феноменів, як
світогляд, дуже важливо на теоретико–методологічному
рівні виділяти їх сутнісно–змістовні складові елементи.
Сучасні дослідники часто йдуть саме шляхом
виокремлення окремих системних складових світогляду,
фрагментуючи його для деталізації концептуально–
теоретичного аналізу. Так, у світогляді виокремлюються
такі його сутнісні фрагменти, як природничо–екологічний
(або ж природничо–науковий), соціально–побутовий,
економічний, політичний, правовий, ідеологічний,
культурологічний, науково–технічний, моральний, естетичний, теологічний, військовий [див: 5, с. 121–125].
Така деталізована структурація неодмінно буде плідною
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і в рамках філософсько–педагогічного дискурсу. Освіта
може не просто наповнювати світогляд особистості
загальнолюдськими, універсальними принципами і
знаннями, але й допомагати окремій людині визначатися
із власними життєвими пріоритетами, знаходити
індивідуальні таланти та характерні риси, обирати шляхи
специфічної особистісної траєкторії самореалізації
в сучасному хаотичному глобально–інформаційному
середовищі. В цьому полягає важливе світоглядно–
формуюче праксеологічне завдання навчання і виховання
на всіх рівнях.
Зрештою, необхідно відмітити, що в теоретико–
методологічному полі нашого дослідження використовуються й інші критерії структурування та деталізації
категорії «світогляд». «У філософській літературі
виділяють, як правило, три основні соціально–
історичні типи світогляду, до яких належать міфологія,
релігія й філософія. В той же час, виділяються й інші
види світогляду. Так, за способом свого існування
світогляд поділяється на груповий та індивідуальний.
Світогляд має часові (середньовічний, наприклад) і
просторові (азіатський, наприклад) параметри» [6, с.
386]. Можна виділяти й інші види світогляду. Головним
же концептуально–теоретичним та методологічно–
категоріальним завданням нашого дослідження є пошук
сутнісного взаємозв’язку між освітою, навчанням,
вихованням та процесом формування світоглядно–
ціннісних орієнтацій сучасної української молоді.
Ключове запитання полягає в тому, чи може сьогодні
українська освіта надавати дітям та молоді такі смислові
та ціннісні орієнтири, які б сприяли підвищенню буттєвої
успішності кожної людини в складному культурно–
цивілізаційному просторі глобально–інформаційної
епохи.
В цьому аспекті важливо також зупинитися на
проблематиці, пов’язаній за таким важливим фактором,
як опосередкованість елементів світогляду власним
досвідом особистості. Одним з ключових завдань нашого
дослідження є аналіз освіти, навчання та виховання
з точки зору створення сприятливого життєтворчого
середовища для самореалізації особистості. В цьому
плані, «важливим для теоретичного розуміння світогляду
як основи життєтворчості особистості є усвідомлення
необхідності творчого ставлення до світу і себе у людини
в процесі формування основних світоглядних цінностей
та переконань. Людина в процесі персоніфікації завжди,
суб’єктивуючись, з одного боку, відмежовує себе від
світу об’єктів, тим самим засвідчуючи свої духовно–
суб’єктивні потенції, а з іншого – вступає в процес
самоідентифікації і світотворення, тим самим вступаючи
в комунікативну універсальну єдність, визначення
загальних параметрів та ціннісних характеристик якої
і породжує процеси життєтворчості» [7, с. 287]. Освіта
є тим самим простором, де в найбезпосередніших
формах людина має змогу виявляти власне прагнення
до самореалізації та до активницької позиції у питаннях
формування власного світогляду. Освіта, з нашої точки
зору, має бути не просто процесом, наприкінці якого
отримується певний результат (знання, компетенції,
дипломи тощо), але змістовно, ціннісно, поведінково
насиченим середовищем особистісного досвіду, який в
майбутньому визначатиме успішність життєвого шляху
та світоглядно–ціннісні орієнтації людини.
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В той же час, виконуючи особистісно–формуючу
функцію, освіта може її гармонійно поєднувати із
соціалізаційною. Саме через освіту людині найпростіше
прийняти та усвідомити прийняті в тому чи іншому
суспільстві знаннєві патерни, ціннісні установки,
поведінкові моделі. Провести скрізь свій особистісний
досвід
загальнокультурні,
соціальні
світоглядні
установки означає перетворитися на справжнього члена
громади, суспільства, нації, людства. В філософсько–
педагогічному дискурсі сьогодні склався певний
консенсус навколо того, що «світогляд складається з
узагальненої структури переконань, теорій і ідеалів,
в яких індивід проявляє власну приналежність
до оточуючої його природи і соціальної сфери.
Стаючи узагальненням знань, навиків та моральних
критеріїв, в яких висвітлені якості суспільного буття
індивіда, переконання спирається на особистісну
думку суб’єкта в історично визначеній структурі
характерних якостей суспільства. Об’єктом світогляду
стають більш змістовні риси, якості, закони світу в
цілому, які охоплюють суспільство і природу, а також
і в прямому смислі слова природу і соціальну сферу
діяльності особистості, громади та суспільства» [8, с.
22]. Враховуючи це, при розгляді категорії «світогляд»
в філософсько–педагогічному дискурсивному аспекті
необхідно
враховувати
соціально–індивідуальну
природу людини. Вибудовуючи гуманістичні траєкторії
навчання і виховання важливо глибоко усвідомлювати
те, що в особистісному полі обов’язково пересікаються
індивідуальні та загальносоціальні феноменологічні
структури. При цьому специфіка їх поєднання чи
суперечностей багато в чому залежить саме від власного
досвіду особистості.
Врахування в структурі концептуально–теоретичного
аналізу категорії «світогляд» опосередкованості цього
феномену безпосереднім особистісним досвідом
кожної людини стає тим більш необхідним, чим
сильніше індивідуалізується сучасний цивілізаційний
простір. Соціальна філософія вже декілька десятиліть
підкреслює та всіляко транслює проблему надмірної
індивідуалізації сучасного соціуму. Тим сильніше ця
проблема проявляється в сруктурно–функціональній
матриці глобально–інформаційної цивілізації. Сьогодні
«для індивідуума суспільний простір – не більше ніж
гігантський екран, на який проектуються приватні
турботи, не перестаючи бути приватними і не набуваючи
при цьому нових колективних якостей; суспільний
простір – це місце, де публічно розголошуються приватні
таємниці та інтимне життя. Із щоденної мандрівки в
«суспільний» простір люди повертаються укріпленими
в своїй де–юре індивідуальності та переконаними в
тому, що самотність, в якій вони влаштовують свої
життєві справи, властива всім іншим «таким же людям»,
які – знову ж як і вони самі – страждають від власних
помилок та (будемо сподіватися, тимчасових) поразок
в цьому процесі» [9, с. 48]. Ця світоглядна проблема
також дуже важлива в рамках сучасного філософсько–
педагогічного дискурсу. З нашої точки зору, саме
освіта може і має навчити людину перетворювати
індивідуальне на особистісне, окреме – на значуще,
миттєве – на перспективне. Освіта має перетворитися
із механічного засобу навчання на простір творення
особистісних, соціокультурних, інноваційних смислів
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та орієнтирів. Для цього мають створюватися відповідні
умови, основані на суб’єкт–суб’єктних, інноваційно–
гуманістичних комунікативних принципах.
В сучасному філософсько–педагогічному дискурсі
проблематика особистісної опосередкованості елементів
світоглядного досвіду пересікається з таким важливим
питанням соціальної філософії, як функціонування
суспільства масового споживання. Це суспільство
змушує людину орієнтуватися виключно на проблеми
індивідуального, приватного споживання, витісняючи
на світоглядну периферію питання культуротворчості
і особистісної життєтворчості. Зрештою, споживацьке
суспільство дає індивідуальну безпеку, але несподіване в
своїх проявах, адже людина в ньому пасивний, нічого не
контролюючий елемент. «Сучасне суспільство підвищує
одночасно й миттєво безпеку і ненадійність» [10, с. 75]. З
нашої точки зору, таку ненадійність, неконтрольованість
можна долати виключно особистісною волею і
компетентнісністю, що більшою мірою прищеплюється
саме в освіті. Саме в цьому аспекті освіта набуває значної
світоглядної актуальності, адже вона може підштовхнути
людину до складного, але такого необхідного пошуку самої
себе, власного місця в хаотичному просторі глобальної
цивілізації. «Образ шукань в лабіринті знаменує
бунтівність духу, в той час як споживацьке буття живиться
кінцевими результатами пізнання, реальністю конкретних
рішень та надійністю остаточного вибору» [11, с. 3–4].
Але ця надійність є абсолютно позірною, адже людина
нічого не контролює. Вона лише споживає пропоновані їй
товари, цінності, моделі поведінки, навіть не вибудовуючи
їх у певну світоглядну структуру. Через це людина
опиняється в ситуації ризику, загрози, невдоволеності.
Натомість, людина, що здійснює духовний, буттєвий,
світоглядний пошук прямує в ньому далі, впевнена
у власній силі, навіть помиляючись. Таким чином, в
своєму дослідженні ми притримуємося методологічної
позиції, за якої світогляд – це не просто системний набір
знань, переконань, вірувань, поведінкових моделей. Він
являє собою певний процес творчого самостановлення
особистості, через що особистісний духовно–практичний
досвід є не менш цінним, ніж загальні феномени,
явища та принципи, що надаються людині ззовні, з
соціокультурного та цивілізаційно–історичного простору.
В цілому, будь–яка філософсько–світоглядна
проблематика має розглядатися в аспекті взаємодії
і взаємозалежності особистісного і суспільного.
Суспільство, культура пропонує людині певні архетипи
та стереотипи, а вже завданням особистості є пропустити
їх скрізь власний досвід та створити системну цілісність,
що й можна буде назвати світоглядом. «У центрі
філософських дискусій стоять питання про світогляд і
самосвідомість особистості, що визначають її ставлення
до зовнішнього світу та здатність до його сприйняття.
Отримані знання, переконання, думки, почуття,
настрої, поєднуючись у світогляді, представляють
певну систему розуміння людиною світу і самої себе.
Володіючи загальною інформацією про своє місце в світі
і суспільстві та ідентифікуючи себе з певним етносом,
нацією, людина організовує свою поточну діяльність,
визначає шлях до поставленої мети відповідно до
власних світоглядних переконань та цінностей, адже
соціальне буття завжди є світом цінностей і породжує
специфічну форму існування цього буття – культуру. У
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контексті культурної діяльності неможливою є ситуація
відсутності цінностей. Вони є лише різними за змістом,
якістю, рівнем організації, ієрархії, рівнем загальності і
способами їх інтерпретації та мовного вираження» [12,
с. 68]. Людина ж включається в таку культурно–ціннісну
ситуацію на основі опосередкованості елементів
світогляду власним досвідом особистості. Такий досвід є
необхідним скріплюючим матеріалом для систематизації
ціннісних, когнітивних, поведінкових феноменів, що
надаються людині ззовні – від суспільства. Освіта,
в цьому аспекті, має бути середовищем набуття
максимально позитивного, творчого, креативного,
успішного особистісного досвіду.
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Educational palette of forming a holistic outlook of personality
The role of education in the formation of a holistic outlook of a person is
analyzed it has been proved that education should not only translate social or
general cultural traditions, imposing them on children or young people. The
pedagogical process today has to build a world–view perspective of the individual,
that is, to give it the competence that in the future will allow to independently create
or formulate new ideological and value–based positions and guidelines.
Keywords: person, culture, worldview, education, education.
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Дослідження факторів вибору професії
провізора та кар’єрного зростання студентів
фармацевтичного факультету Івано–
Франківського національного медичного
університету
Розглядаються проблеми сучасної фармацевтичної освіти, яка залежить
не тільки від використання інноваційних методів викладання, але і від того,
яке відношення студентів до своєї майбутньої професії. За результатами
сукупності чинників визначено стан задоволеності обраною професією
студентів 3 курсу та випускників–провізорів як інтегрального показника
ставлення до майбутньої спеціальності. Із проходженням всіх етапів
університетської освіти спостерігалося зниження кількості студентів, які
задоволені своїм професійним вибором, що пов’язано з корекцією власних
потреб, бажань, мотивів та інтересів у процесі навчання. Результати
дослідження можуть стати основою для розробки підходів, орієнтованих
на підвищення власної ефективності студентів як майбутніх суб’єктів
професійної діяльності.
Ключові слова: фармація, фармацевт, провізор, студент, мотиви
вибору професії, кар’єра.

Підготовка провізорів є одним із важливих питань,
ефективне вирішення яких забезпечує успішний розвиток
фармацевтичної галузі як складової системи охорони
здоров’я. Нормативні і змістовні засади професійної
діяльності спонукають сучасних фахівців фармації до
виявлення низки професійних знань, умінь і навичок;
основа їх формування – пряма мотивація професійного
вибору [1; 3]. Навчальні заклади, що готують майбутніх
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спеціалістів для практичної фармації, знаходяться у
ситуації, де необхідно поєднати теоретичні знання
із практикою сьогодення. Отже, фундаментальним
завданням вищої фармацевтичної освіти є формування у
майбутніх фахівців культури соціальної відповідальності
та практичне формування компетентностей студентської
молоді на основі ціннісної орієнтації [2; 3; 5].
Фармацевтична професія відіграє важливу роль у
наданні медико–санітарної допомоги населенню у всьому
світі завдяки своїй унікальній позиції в забезпеченні
того, щоб фармацевтичні препарати були ефективними,
безпечними і раціонально використовувались пацієнтами. При навчанні студентів очікується, що
провізори після закінчення будуть добре підготовлені
та матимуть необхідні навички для ефективної праці
в галузі, надаватимуть найкращі послуги пацієнтам в
майбутньому і створять необхідний кар’єрний потенціал
для себе за рахунок підготовки в інтернатурі [4; 6].
Сучасні ринкові відносини зумовлюють нові вимоги
до провізора. Ефективність формування фармацевтичного
ринку безпосередньо залежить від якості підготовки
фармацевтичних
фахівців.
Кваліфікаційні
характеристики сучасного провізора висувають низку
вимог до професійних знань та індивідуальних якостей
спеціаліста, який повинен чітко розуміти завдання та цілі
фармацевтичної галузі. Сучасний фармацевтичний ринок
вимагає формування нового провізора – відповідального
виконавця, організатора, керівника і спеціаліста, який має
гнучкість професійного мислення, уміння спілкуватися
з пацієнтами, колегами, лікарями, бізнес–партнерами та
швидко адаптуватися у виробничих і соціальних умовах.
Кар’єрні шляхи розвитку провізорів після отримання
фармацевтичної освіти можуть бути різноманітними,
однак зростання повинно відбуватися найбільш
економічно вигідним чином, тобто шляхом оптимізації
бюджетних коштів галузі охорони здоров’я [7; 8].
Парадигма орієнтації провізора на лікарський засіб
в фармацевтичній практиці змінюється на орієнтацію
провізора на пацієнта, також у професії провізора
збільшується значення догляду за пацієнтом. Такі
зміни призводять до необхідності того, щоб провізори
взяли на себе нові ролі та обов’язки [9; 11]. Крім цього,
існує багато економічних фактів, які впливають на
фармацевтичний сектор кожної країни світу і на новітні
фармацевтичні практики, що має негативні наслідки для
випускників, змінює їх кар’єрні можливості і ускладнює
пошук кар’єрних шляхів [10; 12].
Не відомо як студенти та випускники сприймають
різні шляхи кар’єрного розвитку в сьогоднішньому
мінливому середовищі. Дослідження поточного досвіду
випускників в їх стажуванні, взаємодія з професією і
розвиток розуміння їхніх кар’єрних намірів важливе,
тому що ці випускники складають частину майбутньої
робочої сили фармацевтичного сектору України.
Мета роботи: вивчення причин вибору професії
студентів 3 курсу у фармацевтичній діяльності і
кар’єрного зростання провізорів–випускників та аналіз
факторів, що впливають на майбутні шляхи їх кар’єрного
зростання у фармації.
Методи і матеріали. Для вирішення мети дослідження було використано теоретичні та емпіричні методики: аналіз, порівняння, систематизація, узагальнення теоретичних і експериментальних даних. На
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Таблиця 1

Оцінюючі критерії вибору студентів професії провізора
А
1. Професія одна з найважливіших у суспільстві
2. Робота з людьми
3. Робота вимагає постійної творчості
4. Робота не викликає перевтоми
5. Велика зарплата
6. Можливість самовдосконалення
7. Робота відповідає моїм здібностям
8. Робота відповідає моєму характеру
9. Невеликий робочий день
10. Відсутність частого контакту з людьми
11. Можливість досягти соціального визнання, пошани

Б
1. Мало оцінюється важливість праці
2. Не умію працювати з людьми
3. Немає умов для творчості
4. Робота викликає перевтому
5. Невелика зарплата
6. Неможливість самовдосконалення
7. Робота не відповідає моїм здібностям
8. Робота не відповідає моєму характеру
9. Великий робочий день
10. Частий контакт з людьми
11. Неможливість досягти соціального визнання, пошани

етапі емпіричного дослідження застосовано методи
бесіди,
спостереження,
анкетування,
комплекс
психодіагностичного аналізу. Дослідження було проведено
серед студентів 3 курсу та випускників–провізорів зі
спеціальності «Фармація» фармацевтичного факультету
ДВНЗ «Івано–Франківський національний медичний
університет» м. Івано–Франківськ з використанням
анкети–опитування, яка дозволила визначати думки і
відносини за допомогою варіантів відповіді в діапазоні
від однієї максими до іншої. Для аналізу даних було
використано статистичний метод підрахунку.
Результати та обговорення. Зміни мотивації
причин вибору професії студентів 3 курсу досліджували
на основі аналізу анкетних даних. У процесі опитування
студентів 3 курсу під час експерименту були виявлені
зміни мотивації щодо професійної діяльності. З метою
їх визначення було використано методику дослідження
професійної мотивації.

Згідно неї студентам пропонували відзначити знаком
«+» ті пункти, які відображають їх відношення до
професії провізора (табл. 1).
Результати діагностики мотивації студентів 3
курсу та провідні чинники, які визначають відношення
студентів до професії провізора представлені в табл. 2, 3.
Аналіз результатів свідчить про те, що намітилися
позитивні зміни у відношенні студентів 3 курсу до
професії провізора. До експерименту студенти вважали
цю професію не важливою в суспільстві, такою,
що викликає перевтому, а також те, що професія не
відповідає їхньому характеру. Але після впровадження
в навчальний процес тренінгу спілкування з
працівниками аптеки студенти поглянули на неї з іншого
боку. Вони побачили, що професія дає можливість
самовдосконалення, досягнення соціального визнання,
пошани, вона вимагає постійної творчості, також багато
студентів визнали, що робота відповідає їх здібностям.
Таблиця 2

Провідні чинники, які визначають відношення студентів
фармацевтичного факультету до вибору професії
Чинники та їх значення
Негативні чинники до
експерименту

Невелика зарплатня

Не вмію працювати з
людьми

Великий робочий
день, робота викликає
перевтому

Немає умов до
творчості

Професія одна з
найважливіших у
суспільстві

Робота з людьми

Велика зарплата

Досягнення
соціального визнання,
пошани

Позитивні чинник
після експерименту

Таблиця 3

Результати діагностики вибору професії провізора студентами 3 курсу
Змінні

Фактор
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

24

22

18

19

18

15

15

15

18

15

16

n

4

6

10

9

10

13

13

13

10

13

12

КЗ

–0,8

0,57

0,29

–0,36

–0,29

–0,07

0,7

0,7

–0,2

0,7

0,14

n

+
–

Примітки: n+ – кількість відповідей з колонки А (оціночні критерії); n– – кількість відповідей з колонки Б (оціночні критерії);
КЗ – коефіцієнт значущості.
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І ті чинники, які до експерименту були на останньому
місці, після експерименту зайняли перші рядки.
За результатами дослідження визначено фактори
мотивації у студентів при виборі спеціальності
«Фармація» та у випускників–провізорів кар’єрного
зростання груп позитивних асоціацій:
1) в першій групі факторів основними причинами
були «Фармацевт – хороша професія», «Зацікавлений
в галузі охорони здоров’я та медицині», «Відчував, що
в фармації хороші перспективи роботи» (середній бал
був найвищий – 2,86 і 3,84 відповідно); 2) друга група
факторів мотивації «Відчував, що пов’язані зі здоров’ям
професії хороші», «Хотів мати власну аптеку», «Відчував,
що фармація високоприбуткова галузь» (середній бал
3,68, 3,52 і 3,5 відповідно). Негативні асоціації і низьку
мотивацію викликали визначення «Обрав фармацію,
тому що батьки заставили», «Обрав фармацію, тому що
мої друзі обрали» і «Члени сім’ї володіють аптекою»
(середній бал 1,92 і 1,84 відповідно). Також визначено,
що існують негативні асоціації стосовно мотивації
діяльності в урядовому секторі і здійсненні контролю,
проведенні досліджень в галузі фармації та відносно
переходу з фармації у медицину та стоматологію
(середній бал 2,71, 2,58 і 2,18 відповідно).
Аналіз кар’єрних намірів студентів 3 курсу та
випускників–провізорів стосовно подальшої професійної
діяльності показав, що максимальна кількість зробила
ВИБІР 1 – Роздрібний сектор – аптека (30,4%), і ще два
Оптовий сектор – оптова фірма, база, склад і Клінічний
сектор – лікарня (18,8%). ВИБІР 2 також був в цих видах
професійної діяльності: Роздрібний сектор – аптека
(18,2%), Оптовий сектор – оптова фірма, база, склад
(14,5%), Клінічний сектор – лікарня (12,7%). Ключовими
словами, що описують мотивацію студентів 3 курсу та
випускників–провізорів до пошуку шляхів розвитку
кар’єри в фармації виявилися слова: гроші, аптека,
оптова фірма (по 10 згадувань), допомога людям і клієнт,
а також лікарня (по 5 згадувань). Перспектива, кар’єрне
зростання та спілкування (по 3 згадування) виявились
менш значними, ніж перші дві групи.
За результатами аналізу комунікативних навичок
студентів 3 курсу та випускників–провізорів було
виявлено, що пріоритетними навичками провізора
вважають: вміння вирішувати конфлікти – 4,32 балів;
навички професійного спілкування – 4,29 балів; вміння
проводити ділові переговори – 4,16 балів; організаційні
навички керівника – 4,16 балів. Професійні здібності і
навички – вміння працювати у команді, знання ділового
етикету і корпоративної етики – виявилися менш
значними.
Висновки. Дослідження показує, що студенти 3 курсу та випускники–провізори мають наміри розпочати
професійну діяльність в таких секторах фармацевтичної
галузі, як роздрібний сектор – аптека, оптовий сегмент –
оптова фірма, база, склад. Для майбутнього кар’єрного
зростання випускники надають перевагу розвитку
комунікативних навичок – вміння вирішувати конфлікти,
навички професійного спілкування, організаційні
навички керівника.
Подальші напрямки дослідження за темою:
проаналізувати можливості вищого навчального закладу
стосовно розвитку комунікативних навичок студентів
3 курсу і випускників–провізорів за допомогою
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впровадження в навчальний процес тренінгу спілкування та збільшити ступінь участі в майбутньому
розвитку кар’єри випускників тренінгу «Планування та
управління кар’єрою».
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The research on factors for choosing the «provisor» specialty
and career growth of students of pharmaceutical faculty
of Ivan–Frankivskiy National Medical University
The article is considering the problems of modern pharmaceutical education,
which depends not only on the use of innovative teaching methods, but also on the
students’ attitude to their future career. According to a large number of factors which
were taken into account, the state of satisfaction with the chosen profession of 3rd
year students and pharmacists graduated from the university, has been determined
as an integral indicator of the attitude towards the future specialty. With the
passage of all stages of university education there was a decrease in the number of
students who were satisfied with their professional choices, which was related to the
correction of their own needs, desires, motives and interests during the study years.
The results of the study can become a basis for developing approaches aimed at
improving the students’ efficiency as future professionals.
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Соціальна відповідальність студентів в Україні
у контексті ризиків пов’язаних із способом життя
Проаналізувати, як формується соціальна відповідальність у студентів
в Україні, пов’язана із негативним способом життя. Виявити чинники
впливу на формування соціальної відповідальності у молоді. Здійснити
соціально–філософський аналіз стану сучасного українського суспільства.
Виявити, яку роль відіграє освіта у формуванні соціалізації молоді. З’ясувати
якими якостями повинен володіти сучасний студент, щоб взяти на себе
відповідальність за свої вчинки та відповідати за інших людей. Встановити
сукупності чинників, які впливають на об’єкт і визначають напрямки
і тенденції його функціонування та розвитку. Успішність випускника
ЗВО залежить від рівня соціалізації його особистості як результату
студентського життя. Соціокультурну середу вузу формує специфічний
простір, в якому проходить процес професійної соціалізації студента,
формується особистість майбутнього фахівця, здійснюється взаємодія
комплексу осіб, які здійснюють управління даним процесом: професорсько–
викладацького складу, адміністрації, виховних, наукових та інших структур.
Ключові слова: освіта, студенти, соціальна відповідальність, життя,
світогляд, цінності, соціум, соціалізація, особистість, духовність, мораль,
ризик, професіоналізм, суспільство.

Проблема формування соціальної відповідальності
у студентської молоді в Україні саме пов’язана із
способом життя набирає актуальності. Здоровий
спосіб життя для кожного індивідуальний. Охорона
здоров’я студентів традиційно вважається однією
з найважливіших соціальних завдань суспільства.
Успішна підготовка висококваліфікованих спеціалістів
тісно пов’язана зі зміцненням і охороною здоров’я,
підвищенням працездатності студентської підліткової
молоді. В сучасних умовах соціальної, економічної і
політичної нестабільності нашого суспільства молодь
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відчуває найбільший негативний вплив навколишнього
середовища. Фізичне становлення збігається з періодом адаптації до нових, змінених для них умов
життя, навчання, високим розумовим навантаженням.
Соціалізація особистості студента в епоху інформаційних
суспільств та сучасної глобалізації світу відбувається
в докорінно інших умовах, аніж це було донедавна.
Потреба в дослідженні тих чи інших аспектах і проблем
соціалізації особистості буде завжди мати місце в
динамічних суспільствах. Успішність самостійного
життя випускника вищого навчального закладу істотним
чином залежить від рівня соціалізації його особистості
як результату студентського життя.
Стратегію розвитку освіти розглядали в Україні такі
вчені: А. Андрущенко, Л. Горбунова, Л. Губерський,
І. Зязюн, В. Кремень, М. Култаєва, Л. Луговий,
М. Михальченко, В. Огнев’юк, О. Уваркіна та інші.
Особлива увага приділяється теоретико–методологічним
засадам освіти В. Бех, І. Предборська, І. Степаненко,
М. Романенко, Н. Дем’яненко… Соціальне становлення
студентів в Україні: М. Лукашевич, В. Рябченко,
З. Самчук, Н. Скотна та інші.
Проблемі
професійної
соціалізації
вперше
приділяється увага соціологами на рубежі ХІХ–ХХ
століть в науковому полі загальної теорії соціалізації, а
в подальшому активно досліджується в 1920–1930 рр. в
рамках структурно–функціональної теорії. У розвиток
теорії професійної соціалізації внесли Т. Парсонс,
Н. Смелзер, Р. Мертон, Е. Райт, Ф. Поркі, П. Сорокін.
Сучасні дослідники професійної соціалізації слід
зазначити С. Іконникова, Т. Лісовського, В. Нечаєва,
Н. Перінський, Ф. Філіпова, І. Гавриленко, М. Недюха,
П. Лукашевич, А. Ручка та інші. В. Рябченко у своїй
монографії здійснив соціально–філософський аналіз
стану сучасного українського суспільства, на підставі
якого встановлено, що воно соціально хворе й потребує
системного оздоровлення, оскільки соціальні хвороби,
якими суспільство уражене, мають системний характер;
визначено перелік основних соціальних хвороб та
розкрито сутність найбільш небезпечних з них –
відчуження влади, соціальний паразитизм, корупція,
лобізм, протекціонізм, які блокують цивілізований
розвиток України та якість вищої освіти [12, с. 13].
О. Уваркіна в своїх працях наголошує: «Актуальність
проблем розвитку освітньої галузі посилюється викликами, делегованими людині і суспільству процесом
широкомасштабних демократичних та ринкових
перетворень. Навчитись жити і працювати в системі
ринково–демократичних відносин є чи не найголовнішою
проблемою підготовки людини до життя. Освіта має
сформувати демократичний світогляд і цінності, які
забезпечать конкурентоспроможне входження людини у
соціумі як вільної, самостійної, креативної особистості;
дозволять їй зайняти місце, гідне її загальнолюдській
сутності» [13, с. 4].
Мета статті. Проаналізувати основні складові
формування соціальної відповідальності у студентської
молоді в Україні.
Формування у студентів в Україні соціальної відповідальності залежить від прагнення до здорового
способу життя, підтримання та поліпшення фізичного
і духовного стану, пріоритетів цінностей, особистого
внеску у розвиток організації, громади, професійної
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спільноти та суспільства в цілому, і ролі в них. Одне з
вагомих завдань додержання етичних норм і звичаїв, які
визнаються безумовними в соціумі, – виявлення активної
життєвої позиції, доброчинність. Водночас соціально
безвідповідальна поведінка врешті–решт обертається
проти самої особи. Нездоровий спосіб життя,
несформовані особистісні та професійні компетенції,
інертність і пасивність, небажання та неспроможність
виявити наявні здібності, недоброзичливе ставлення
до оточення, низький авторитет, недодержання етичних
норм, нехтування родинними обов’язками, байдуже
ставлення до оточення та до збереження довкілля –
усе це, як і інші не бажані прояви безвідповідальної
поведінки, унеможливлює набуття конкурентних
переваг та розширення можливостей особи. Тобто,
людина сама закриває собі шлях до забезпечення високої
якості життя, самореалізації та самоідентифікації себе
як працівника, суб’єкта соціально–трудових відносин,
члена родини, громади, суспільства. Усвідомлення
студентами соціальної відповідальності надасть їм
впевненості у подальшому самостійному житті.
Актуальність формування національної самосвідомості особливо зростає на сучасному етапі розвитку
нашої держави в умовах жорсткого інформаційно–
психологічного протиборства між розвинутими країнами
світу, коли об’єктом такого впливу виступають свідомість,
підсвідомість людини, її ціннісні орієнтири, а також
емоційно–вольова, мотиваційна та інтелектуальні сфери.
При цьому беззаперечним є виховання українських
громадян на основі національної ідеї [2, с. 17]. Призначення сучасної вищої освіти полягає в тому, щоб закласти
у людині глибокі загальнокультурні основи, розвинути її
загальні здібності, здатність адаптуватися до динамічних
умов особистісного, соціального і професійного життя.
Ця парадигма освіти передбачає орієнтацію на інтереси
особистості, адекватні сучасним тенденціям суспільного
розвитку. Освіту можна вважати спрямованою на інтереси
особистості, якщо через неї можна розв’язати такі
завдання [13, с. 29–30]:
– гармонізувати стосунки людини з природою через
засвоєння сучасної наукової картини світу;
– стимулювати інтелектуальний розвиток і збагачення
мислення, творчість через засвоєння сучасних методів і
засобів наукового пізнання;
– керуючись тим, що людина живе в суспільстві,
домогтися її успішної соціалізації через занурення в
наявну культуру, зокрема й техногенну, у комп’ютеризоване середовище;
– враховуючи, що сучасна людина живе в умо-вах
насиченого активного життя інформаційного середовища, навчити її жити в його потоці, створити умови для
безперервної освіти;
– зважаючи на інтегративні тенденції розвитку науки
й техніки та потребу в новому рівні наукової грамотності,
створити умови для здобуття широкої базової освіти,
яка дасть змогу доволі швидко переходити до суміжних
галузей професійної діяльності.
Таким чином, найважливішою метою діяльності
освіти при цьому підході постає позитивно соціалізована
особистість, громадянин, який має високу кваліфікацію,
професійну етику, спроможний успішно діяти в умовах
динамічно змінюваної ситуації, який продовжує і
розвиває кращі риси національної інтелігенції [13, с. 29].
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Духовний світ молодої людини, що формується
в умовах масштабних суспільних трансформацій, не
може не бути складним і суперечливим. А сааме такою є
суспільна свідомість в Україні – не просто «розколотою»
та «розірваною», а автоматизованою та амбівалентною.
Вчені діагностують «гостродискомфортну кризу
самоідентифікації (М. Михальченко) українського
соціуму, його різних соціальних прошарків, і молоді
в тому числі. с.6. Процес розбудови української
державності ставить завдання всебічної підготовки та
виховання людини і громадянина [6, с. 10].
Особистісно–орієнтована освіта, у силу своєї гуманістичної орієнтації, ґрунтується на ідеї персоніфікації
і націлена винятково на індивідуальну неповторність
особистості, дещо відокремлюючись при цьому від її
соціальної обумовленості. Разом з тим, твердження
особистісного підходу, цілком з’ясоване багаторічним
дефіцитом суб’єктних проявів на всіх рівнях життя
суспільства, у навчальній діяльності, на жаль, проходить
під знаком заперечення «знаннєвої парадигми», у якій
особистість традиційно трактується як об’єкт освітнього
впливу, що додає такому підходу обмежений характер.
Проблематичним той факт, що особистісно–орієтована
освіта взагалі здатна стати універсальним і ефективним
засобом становлення особистості майбутнього фахівця у
межах ЗВО. Очевидно, тут діє інша модель соціалізації,
яку необхідно не тільки ідентифікувати, але й розкрити
механізми її реалізації. [4, с. 52]. Для формування
всебічно розвинутої особи варто ще, насамперед,
сформувати людські відносини. Якщо людина
залишається стерильно ідейною, якщо немає спільних
поглядів на життя, не відчула сенсу життя, то така
людина неминуче виявляється неповноцінною. Освіта
таким чином, виступає не лише засобом соціалізації
особистості, а й двоїстим історико–культурним
феноменом менталітету суспільства, його свідомості.
В освіті створюються передумови для виявлення
й розвитку творчих здатностей суспільства, для
послідовної передачі накопичених суспільством знань,
умінь, культурної спадщини всіх поколінь [5, с. 36].
Існує багато проблем за якими тягнуться конструктивні
підходи до вирішення цих проблем. Риси особистості
як суб’єкта суспільно–історичного процесу змінюються
зі зміною історичних епох, кожна з яких ставить їй
вимоги, зумовлені власною специфікою, характером
економічних, соціально–політичних та духовно–
культурних процесів, суперечностей, конфліктів.
В. І. Рябченко наголошує: «Українське суспільство на
сучасному етапі свого історичного розвитку перебуває
в стані трансформації, яка руйнує усталені світоглядні
цінності його громадян, зумовлює кардинальні зміни в
соціальних інститутах. Причому зміни, що проходять
в усіх його основних соціальних інститутах, мають
глибинний характер. Усе це породжує розмаїття
проблем, пов’язаних із соціалізацією особистості.
Під соціалізацією розуміють процес засвоєння
індивідом знань, досвіду, норм і цінностей, включення
його до системи соціальних зв’язків і відносин,
необхідних для його становлення і життєдіяльності
в певному суспільстві» [12, с. 568]. Деформована
цинізмом суспільна свідомість орієнтується на великі,
перебільшені соціальні очікування й сподівання щодо
підтримання в суспільстві високих моральних засад за
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допомогою таких соціальних інститутів як сім’я, школа,
вища школа, які в інструментальні чи технологічні
способи мають приживляти зростаючим поколінням
найкращі людські цінності. Ця технокритична ілюзія є
результатом не лише цинізму, який заполонив сучасний
український соціум, а й до певної міри світоглядно–
методологічної облуди, що сформована й підживлюється
в суспільстві на теоретичному рівні свідомості. Місія
та суспільна роль науковців і освітян і освітян полягає
у формуванні адекватної теоретичної свідомості в
суспільстві, яка має базуватись на практичному аналізові
дійсності та застерігати державу від подібних соціальних
ілюзій та міражів на шляху суспільного розвитку, який
визначально залежить від запровадженої системи
суспільних, насамперед владних відносин.
Вітчизняна вища школа перебуває в полоні
традиційної парадигми навчально–виховного процесу.
Причому такого процесу, який має тенденцію до
спрощення й примітивізації, що є наслідком його
бюрократизації, формалізації, технологізації, віртуалізації. Це багатоаспектна проблема, яку неможливо
осягнути та всебічно висвітлити у формі однієї поради
чи конкретного побажання. Соціалізація особистості
студента в епоху інформаційних суспільств та сучасної
глобалізації світу відбувається в докорінно інших
умовах, аніж це було донедавна. Якщо раніше на
соціалізацію особистості вирішальний вплив мав
локальний соціокультурний контекст, то нині, коли
особистість перебуває у відкритому інформаційному
просторі, на перебіг її соціалізації безпосередньо
впливають регіональний (суспільство) та глобальний
(світове співтовариство) цивілізаційні контексти. Вищій
навчальний заклад функціонує в цих контекстах як
локальне соціокультурне середовище, в яке на період
студентського життя входить особистість студента.
Особистість майбутнього студента ще до вступу у
вищий навчальний заклад проходить дуже важливі стадії
соціалізації, які надають їй змогу залежно від генотипу
та умов середовища, в яких відбувається процес
соціалізації, набути певного рівня соціалізації, з яким
студент після вступу переступає поріг ЗВО [с. 130, 569].
До основних складових. Що мають характеризувати
рівень соціалізації особистості студента, ми відносимо
стан здоров’я, тип особистості, знання, світогляд, основу
якого складають певні моральні переконання, життєві
та культурні цінності, а також соціальний досвід,
сформовані поведінка й спосіб життя [с. 130, 569].
Системність цінностей не виключає внутрішньої
суперечливості між її окремими елементами. Цінності
розташовуються в певній опозиції, тобто як певні
альтернативи: добро – зло, матеріальне – духовне, приватна
– колективна власність, свобода – необхідність, рівність –
нерівність, справедливість – несправедливість. В одних
випадках така опозиція є зовнішньою. Це виглядає так,
що різні суспільства втілюють цінності, привабливі для
них, а протилежні їм відкидають або приписують своєму
супротивнику. Внутрішню когерентність забезпечує
основна цінність, на якій базується ієрархія всієї системи
і якою визначається той інститут, котрий контролюватиме
внутрішню інтегрованість, стабільність, впорядкованість,
відтворення і втілення в історичному часі [7, с. 131–132].
Норми – це практично діяльний, модельний
аспект цінності. Вони забезпечують регулярність і
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регулятивність соціальних відносин і форми діяльності,
надають однозначності та визначеності статусу і
ролі. Норми передбачають фіксовані правила і рамки
діяльності, а також процедури стосунків і способи
розв’язання суперечностей чи конфліктів. Норми
утримують у собі сукупність писаних і неписаних правил,
дозвіл і заборону, заохочення і покарання, санкції. Вони
містяться в звичках, реальних структурах повсякденного
буття, традиціях, звичках, способі життя, усталених
вербальних та інших формах комунікації. Будь–яка
соціальна група керується як ціннісними орієнтирами,
так і відповідними нормами діяльності. Стверджувані
санкції мають позитивну (заохочення, дозвіл, стимуляція,
мобілізація) або негативну (покарання, попередження,
символічний чи ідейно–психологічний тиск, шантаж,
загрозу застосування сили) спрямованість.
Соціальну ситуацію, коло норми втратили свою
ефективність, Е. Дюркгейм назвав аномією (ненормована,
асоціальна, безформна). Вона може виникнути з причин
об’єктивного зникнення регулятивних норм (розпад
соціальної тканини, суспільна криза або надто шкідливі
структурні перетворення)або з причин внутрішньої
конфліктності норм, а також статусів і ролей, їх
невідповідальності між собою. Можливий і такій
випадок, індивід або не бажає, або не може наслідувати
нормам коли [7, с. 134–136]. Складні та нові завдання,
які постають перед студентами вже на першому курсі,
потребують чіткої організації навчального процесу,
набуття навичок самостійної роботи з навчальною та
науковою літературою, умінь самостійно розподіляти
свій час розумова, моральна та громадська зрілість
студентів виявляється в умінні організувати своє
навчання, побут та відпочинок.
Важлива умова успішного розвитку особистості
– усвідомлення самим студентом неповторності своєї
людської індивідуальності. У цей період людина
визначає майбутній життєвий шлях, набуває професії
і починає випробовувати себе в різноманітних галузях
життя; самостійно планує діяльність та поведінку,
активно обстоює самостійність суджень та дій. У цьому
віці складаються світогляд, етичні та естетичні погляди
на основі синтезу багатьох знань, життєвого досвіду,
самостійних міркувань і дій.
Період навчання у вищих навчальних закладах –
це важливий період соціалізації людини. Соціалізація
– це процес формування особистості в певних
соціальних умовах, процес засвоєння соціального
досвіду, у ході якого людина перетворює його у
власні цінності, вибірково вводить у свою систему
поведінки ті норми та шаблони, які прийняті в певній
групі та суспільстві. У студентському віці діють всі
механізми соціалізації: засвоєння соціальної ролі
студента, підготовка до оволодіння соціальною роллю
(спеціаліста–професіонала), механізми наслідування
та механізми соціального впливу з боку викладачів
та студентської групи. Явища конформізму також
можуть спостерігатися в студентському середовищі.
Студентський вік характеризується також прагненням
самостійно й активно обирати певний життєвий стиль
та ідеал, що відповідає умовам соціалізації, згідно з
якими індивід повинен відігравати активну роль. Отже,
навчання у вищих навчальних закладах є потужним
фактором соціалізації особистості студента і цей процес
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відбувається впродовж самої життєдіяльності студентів
і викладачів. На соціалізацію молодих людей найбільше
впливають такі чинники (інститути соціалізації): сім’я,
групи ровесників, навчання в навчальних закладах,
засоби масової інформації, праця, молодіжні організації.
Соціалізація студентської молоді – цей період
пов’язаний передусім з навчанням у вищих навчальних
закладах, з опануванням багатьох нових дисциплін,
необхідних для професійного ставлення особистості.
Тому найважливішим чинником, який впливає на
процес соціалізації у цьому віці, є навчальна діяльність.
Навчальна діяльність – один із видів діяльності
студентів, спрямований на засвоєння ними теоретичних
знань, умінь і навичок [16].
Соціальна відповідальність – термін, що має двояке
значення. З однієї сторони, це дотримання суб’єктами
суспільних відносин вимог соціальних норм. З іншої (у
випадках безвідповідальної поведінки, що не відповідає
вимогам норм чи порушує суспільний порядок)
соціальна відповідальність особи полягає в тому, що
вона зобов’язується нести доповнюючий обов’язок
особистого чи майнового характеру [14, с. 200]. Це
обов’язок особи оцінити власні наміри та здійснювати
вибір поведінки відповідно до норм, що відображають
інтереси суспільного розвитку, а у випадку порушення
їх – обов’язок звітувати перед суспільством і
нести покарання [8, с. 688]. Соціальна відповідальність
розглядається у двох аспектах, в залежності від того, якою
є поведінка особи – соціально корисною чи соціально
шкідливою. Вона тут характеризує позитивне ставлення
особи до своїх учинків. Це розуміння їх важливості для
суспільства, бажання зробити їх якомога краще.
Саме ця відповідальність мається на увазі,
коли говорять про почуття відповідальності, про
те, що людина бере відповідальність на себе. Це
відповідаоьність за майбутню поведінку [9, с. 388]. Вона
передбачає зовнішній уплив зі сторони суспільства,
держави, інших осіб. Вона може бути: правовою, поза
правовою: моральна, етична; громадська, політична,
партійна; виробнича, корпоративна; сімейно–побутова;
релігійна тощо. У суспільстві існує стільки різновидів
соціальної відповідальності, скільки в ньому діє
різновидів соціальних норм. Важлива умова успішного
розвитку особистості є усвідомлення самим студентом
неповторності своєї людської індивідуальності. У
цей період людина визначає майбутній життєвий
шлях, набуває професії і починає випробовувати себе
в різноманітних галузях життя; самостійно планує
діяльність та поведінку, активно обстоює самостійність
суджень та дій. У цьому віці складаються світогляд,
етичні та естетичні погляди на основі синтезу багатьох
знань, життєвого досвіду, самостійних міркувань і дій.
Навчання у закладах вищої освіти – це важливий
період соціалізації людини. Соціалізація – це процес
формування особистості в певних соціальних умовах,
процес засвоєння соціального досвіду, у ході якого людина
перетворює його у власні цінності, вибірково вводить у
свою систему поведінки ті норми та шаблони, які прийняті
в певній групі та суспільстві. У студентському віці діють
всі механізми соціалізації: засвоєння соціальної ролі
студента, підготовка до оволодіння соціальною роллю
(спеціаліста–професіонала), механізми наслідування
та механізми соціального впливу з боку викладачів та
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 127

студентської групи. Явища конформізму також можуть
спостерігатися в студентському середовищі.
Студенти прагнуть самостійно й активно обирати
певний життєвий стиль та ідеал, що відповідає умовам
соціалізації, згідно з якими індивід повинен відігравати
активну роль. Отже, навчання у вищих навчальних
закладах є потужним фактором соціалізації особистості
студента і цей процес відбувається впродовж самої
життєдіяльності студентів і викладачів. Соціалізація
студентської молоді – цей період пов’язаний передусім з
навчанням у вищих навчальних закладах, з опануванням
багатьох нових дисциплін, необхідних для професійного
ставлення особистості. Тому найважливішим чинником,
який впливає на процес соціалізації у цьому віці, є
навчальна діяльність. Навчальна діяльність – один із
видів діяльності студентів, спрямований на засвоєння
ними теоретичних знань, умінь і навичок.
Сутність соціалізації полягає в тому, що вона
формує людину як члена того суспільства, до якого він
належить. Суспільство завжди прагнуло сформувати
людину відповідно до визначеного ідеалом. Ідеали
змінювалися з розвитком суспільства. Зміст процесу
соціалізації визначається тим, що кожне суспільство
зацікавлене у тому, щоб його члени успішно опанували
ролями чоловіка та жінки, могли б і хотіли компетентно
брати участь у продуктивній діяльності (професійна
соціалізація), були б законослухняними (політична
соціалізація).
Засвоєння норм і цінностей відбувається не пасивно,
воно йде нерозривній єдності з реалізацією активності
людини, її саморозвиток і самореалізацією в суспільстві.
Розвиток людини відбувається в результаті рішення
їм цілого ряду завдань. Самовизначення особистості
передбачає знаходження певних позицій в різних
сферах активної життєдіяльності і вироблення планів
на різні відрізки майбутнього життя. Самоствердження
передбачає, задовольняє людину реалізацію своєї
активності в значущих для нього сферах життєдіяльності.
Діяльність є джерелом формування суспільних
відносин. Суспільні відносини постають як необхідна
суспільна форма діяльності й водночас перетворюють
її на суспільно–історичну практику. Вона справляє
діяльність і суспільні відносини в єдину цілісність
– суспільно–історичний процес. Бути суб’єктом
історичного процесу і почесно, і відповідально. Треба
мати високу свідомість, вміти й бажати працювати,
передбачати можливі наслідки діяльності, вдивлятися у
майбутнє з почуттям гідності та відповідальності перед
прийдешніми поколіннями.
Саме завдяки діяльності суспільних відносин
набувають предметності й виявляється як предметне
визначене й зумовлене ставлення людини до дійсності,
іншої людини, самої себе.
На сучасному етапі за провідний критерій
сучасної систематизації суспільних відносин беруть
сферу суспільного життя, людської життєдіяльності:
матеріальну, суспільно–політичну, духовну, культурно–
побутову. Відповідно до них можна виділити такі групи
відносин:
– Матеріальні – виробничі, технологічні, розподілу,
обміну;
– Соціально–політичні – класові, національні, етнічні, соціально–групові;
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– Духовні – ідеологічні, моральні, релігійні, художньо–етичні, наукові;
– Культурно–побутові – побутові, родинно–сімейні,
товариські [1, с. 460].
Висновок: Відповідальність людини формується,
підтримується через соціальний контроль і суспільні
санкції того соціуму, де вона здійснює свої життєві вияви.
Завдяки соціалізації людина залучається до суспільства,
індивід стає особистістю. Соціальні якості особистості
зумовлені соціальним середовищем, культурною,
соціально–економічними умовами, в яких відбувається
соціалізація. У всі часи особистість перебуває під
суспільним контролем, суспільством намагається
примусити її демонструвати комфортну поведінку.
Відхилення від встановлених стандартів викликали осуд
покарання і загрожували дестабілізацією. Сучасна криза
зумовила нестабільність життєвого простору особистості.
Характеристикою сьогодення стає десоціалізація –
руйнування або перебудова існуючої системи цінностей,
відхід від старих цінностей, соціальних ролей [10, с. 218].
Цілісність особистості, що ґрунтується на усвідомленості
буття, засвідчує як умову свого існування подолання
суперечностей. Через освіту має забезпечуватись
освоєння елементів культурного досвіду, детермінують
всі основні види діяльності. Таку освітню систему, яка
створює умови для всебічного становлення особистості,
доцільно називати гуманною, а процес приведення
освіти у стан, що дозволяє здійснювати повноцінне
соціально–культурне формування людських індивідів, – її
гуманізацією [11, с. 50]. Саме тому гуманітарне виховання
особистості, спрямоване на формування людяності,
совісності, моральної й гуманістичної спрямованості
думки, є одним з найфундаментальніших чинників, що
зумовлює свободу вибору духовних цінностей, підказує
людині відповідний варіант, зумовлює лагідність вільних
виборів різних людей в єдиному соціокультурному
середовищі [3, с. 213].
Усвідомлення студентами соціальної відповідальності
надасть їм впевненості у подальшому самостійному житті.
Молодь, яка обирає для себе життя наповнене різними
знаннями про світогляд, компетенціями в професійній
діяльності, активну позицію у суспільних подіях, бажання
робити доброзичливі вчинки для товаришів – зможе і
взяти на себе будь яку відповідальність. Під ризик попаде
молодь, яка не буде активна та моральні норми якої будуть
не прийняті у соціумі.
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The social responsibility of students in Ukraine in the context
of the risks associated with the lifestyle
Formation of students’ social responsibility in Ukraine depends on the
desire for a healthy lifestyle, maintaining and improving the physical and spiritual
conditions, priorities of values, personal contribution to the development of the
organization, the community, the professional community and society as a whole,
and the role in them. One of the most important tasks of observing ethical norms
and customs, which are recognized unconditionally in society, is the identification of
an active life position and charity. At the same time, socially irresponsible behavior
ultimately turns against the person. Unhealthy lifestyles, unformed personality and
professional competence, inertia and passivity, reluctance and inability to identify
existing abilities, unfair attitude to the environment, low authority, non–compliance
with ethical standards, neglect of family responsibilities, indifference to the
environment – all of this, as well as other unwanted manifestations of irresponsible
behavior, makes it impossible to gain competitive advantages and expand the
capabilities of the person. That is, the person closes the path to ensuring a high
quality of life, selfrealization and self–identification as an employee, a subject of
social and labor relations, a member of the family, community, society. Awareness of
students’ social responsibility will give them confidence in their further independent
lives. Young people who choose for themselves a life filled with different knowledge
of the worldview, competencies in their professional activities, an active position
in social events, the desire to do benevolent actions for friends – can take on any
responsibility. Young people which will not be active and moral standards, will not
be adopted in society and will be at risk.
Keywords: education, students, social responsibility, life, worldview, values,
socialism, socialization, personality, spirituality, morality, risk, professionalism, society.
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Кафедра як соціальний організм до початку

виникнення філософських дисциплін
у медико–фармацевтичних навчальних закладах
Розглядається історія становлення в надрах Харківського
Імператорського університету філософської освіти. Досліджено проблему:
кафедра ВНЗ як соціального організму. Проаналізовано основні фактори,
що сприяють викладанню філософсько–гуманітарних дисциплін, визначено
головні напрямки роботи кафедри в рамках ВНЗ. Також визначено роль
кафедри філософсько–гуманітарного циклу, як головного осередку виховної
роботи. Детально висвітлено навчальні плани й програми медичного
факультету Харківського Імператорського університету на якому навчалися
перші фармацевти у Харкові та встановлено перелік навчальних дисциплін
світоглядного спрямування, які у майбутньому заклали фундамент викладання
філософії, соціології тощо.
Ключові слова: кафедра, соціальний інститут, ВНЗ, освіта, філософія,
історія.
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Останнім часом суспільство обговорює шляхи реформування вітчизняної системи вищої освіти, запозичення
певних закордонних моделей, але для ефективної
модернізації освіти необхідне розуміння історії та
традиції, яку ми прагнемо змінити. Дослідження
висвітлює історичний аспект розвитку гуманітарної
освіти в системі фахової підготовки спеціалістів
фармацевтичної галузі. Простежити цей шлях цікаве і
складне завдання, оскільки ми маємо справу з історією
формування суспільної свідомості, ідеологічних підходів
і методологічних настанов, що визначали цілі та шляхи
розвитку вітчизняної науки і суспільних уявлень про
сферу належного.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить
про відсутність послідовного та системного вивчення
даного питання, тому до роботи було залучене широке
коло архівних джерел та літератури з історії викладання
філософських та суспільствознавчих дисциплін. Це
надало змогу здійснити комплексне наукове дослідження
історії викладання філософських та суспільствознавчих
дисциплін кафедрою філософії та соціології НФаУ.
Матеріали усіх особових справ професорсько–
викладацького та допоміжного складу кафедри були
використані із фондів архіву НФаУ та вперше введені до
наукового обігу. Уперше введено великий масив архівних
даних, що містить інформацію про різноманітні види
роботи кафедри та її діяльність.
Окрему групу становлять законодавчі джерела: закони,
накази, постанови, рішення, політичні доповіді та промови
тощо. Ця група джерел збагатила дослідження даними
про освітню політику в галузі викладання філософських
та суспільствознавчих наук для студентів, які здобувають
вищу фармацевтичну освіту. Актова документація
розкриває історію викладання філософських дисциплін
в Харківському Імператорському університеті; дає
можливість простежити організацію навчального процесу,
поточної науково–дослідної, навчально–методичної та
виховної роботи викладачів, проаналізувати навчальні
плани, познайомитися з результатами екзаменаційних
сесій тощо. Зокрема, «Огляд викладання предметів у
Імператорському університеті» з 1839 по 1917 рр. містить
інформацію про вивчення студентами–фармацевтами
дисциплін «Богослов’я» та «Церковної історії».
У зазначеному контексті цілями даної статті є вивчення
аспектів викладання філософсько–гуманітарного циклу
дисциплін у медико–фармацевтичних вищих навчальних
закладах; дослідити проблему «кафедра ВНЗ як
соціальний організм»; проаналізувати основні фактори,
що сприяють викладанню філософсько–гуманітарних
дисциплін.
Вищий навчальний заклад – це соціальний інститут,
який готує фахівців для різних галузей господарства,
науки, культури на базі загальної середньої освіти,
проводить науково–дослідницьку роботу, теоретичної
та прикладної спрямованості, забезпечує професійний
розвиток викладачів вищої та середньої спеціальної
школи та фахівців народного господарства, охорони
здоров’я, культури тощо.
Поняття «кафедра» є грецького походження
(kathedra) і дослівно перекладається як «сидіння».
Термін має потрійне навантаження. По–перше, у
вузі кафедра розглядається як основне об’єднання
науково–викладацького складу за однією або більше
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споріднених дисциплін. По–друге, це реалізація для
викладача, лектора, оратора. По–третє, термін містить
сакральний відтінок, бо в християнській церкві кафедра
– це підвищення, звідки промовляється проповідь. Без
сумніву, для усіх визначень загальним є те, що кафедра є
інструментом для виконання конкретних цілей і завдань.
Щодо сучасної вищої школи відповідно до
Закону України «Про вищу освіту», «кафедра –
базовий структурний підрозділ вищого навчального
закладу державної (комунальної) форми власності
(його філій, інститутів, факультетів), який здійснює
освітню, методичну та/або наукову діяльність з певної
спеціальності (спеціалізації) або міждисциплінарної
групи спеціальностей» (ст.33) [1]. Створення кафедри, як
базового структурного підрозділу вищого навчального
закладу здійснюється Вченою Радою університету
за умови, що вона складається щонайменше з п’яти
науково–педагогічних працівників, для яких кафедра є
основним місцем роботи, та принаймні три з них мають
вчений ступінь або вчене звання. Керівництво кафедрою
здійснює завідувач, який обирається на цю посаду
Вченою Радою університету за конкурсом на п’ять років
[1, п. 33, п. 5]. За останньою вимогою вищої школи
кафедру університету повинен очолювати доктор наук,
професор, що свідчить про високі вимоги до кафедри з
боку Міністерства освіти та суспільства.
Поліфункціональність кафедри очевидна, оскільки
вона забезпечує рівень кадрового потенціалу, рівень
виконання організаційних, освітніх та виховних
функцій. Вона є основним інструментом для виконання
всіх завдань, яка ставить суспільство до вищої школи.
Це вона знаходиться на довжині простягнутої руки від
студента. Таким чином, значущість кафедри, її місце в
університеті завжди було та буде важливим.
Усім відомо, якість навчального процесу корелюється
політикою кафедри. У більшості розвинутих країн
відбувся перехід до нової освітньої парадигми, відомої
під назвою life long learning (LLL) [2, c. 39]. Ця парадигма
дозволяє перейти до неперервної освіти як не завершеної
взагалі.
Вища школа сьогодні відійшла від жорсткої освітньої траєкторії, і студенти будують індивідуальні
траєкторії та стають мобільними шляхом вибору курсів
і програм як на всіх рівнях формальної освіти, так і у
межах додаткової освіти. За таких обставин вимоги до
викладацького корпусу зростають. Викладачі повинні
бути готові відповідати на сучасні виклики.
Професіоналізм
викладачів
характеризується
вмінням організувати самостійну роботу в вузі, яка
передбачає індивідуальний доступ до навчальних
ресурсів і технологій самовиховання. Цими освітніми
ресурсами повинні вміти скористатися, перш за все,
представники викладацького корпусу.
Як бачимо, з усією очевидністю доводиться визнати,
що реалізація завдань, які стоять перед системою освіти
в умовах її переходу на позиції life long learning, висуває
принципово інші вимоги не лише до рівня кваліфікації
професорсько–викладацького складу, але і до цілей,
цінностей, методології, організаційних основ діяльності
викладацького корпусу і навіть до самої особистості
викладача, вимагаючи від нього компетентності, високої
освітньої мобільності, креативності, командної роботи
та просто людських якостей.
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Не зважаючи на зміни та трансформації фундаментальна роль викладача супроводжує усі елементи і стадії
підготовки фахівця: від розробки освітніх стандартів,
навчальних планів і робочих програм до змісту окремих
лекцій і практичних занять.
Невід’ємна функція кафедри – це її навчально–
методична робота, спрямована на розробку і
впровадження освітніх інноваційних технологій,
демократизацію освіти, розвиток неперервної освіти,
інтеграцію української освіти в європейський і світовий
простір, створення сприятливих умов життєдіяльності
суспільства. На кафедрі працює не лише комп’ютерний
клас, електронні ресурси, але і система дистанційного
навчання, яка доповнює традиційні форми роботи зі
студентами.
Навчально–методична робота полівекторна. Вона
спрямована на вдосконалення методики викладання
дисциплін, безпосереднє методичне забезпечення
навчального процесу, впровадження нових рекомендацій,
підвищення педагогічної кваліфікації професорсько–
викладацького складу. Основними напрямами навчально–
методичної роботи кафедри є наступні: складання
нових навчальних робочих планів підготовки фахівців,
складання робочих програм з дисциплін, перегляд
діючих програм; розробка методичних матеріалів з
контролю знань студентів; контрольні відвідування занять
завідувачем кафедрою, взаємні відвідування занять, участь
у проведенні показових, відкритих занять, проведення
майстер–класів провідними викладачами; усі види робіт з
підготовки викладача до проведення навчального заняття;
розробка рекомендаційно–програмної документації,
необхідної для здійснення освітнього процесу, яка містить
підручники та навчальні посібники, конспекти лекцій,
тести, завдання; методичні розробки із застосування
нових інформаційних технологій у навчальному процесі
й інші навчально–методичні документи; впровадження
в навчальний процес результатів науково–методичних
досліджень, нових інформаційних технологій навчання
(автоматизовані системи навчання, презентації лекцій,
комп’ютерне тестування та ін.); методична робота у
межах підвищення кваліфікації викладачів; підготовка
методичного забезпечення самостійної роботи студентів.
Науково–методична робота кафедри багатоаспектна
і містить: формування індивідуальних завдань
підвищення кваліфікації професорсько–викладацького
складу; створення і впровадження інноваційних
освітніх систем і технологій; написання та підготовка
до видання підручників і навчальних посібників,
науково–методичних статей і доповідей; наукове
редагування підручників, навчальних посібників,
науково–методичних статей і доповідей; рецензування
підручників, навчальних посібників та інших матеріалів.
Організаційно–методична робота містить такі види
діяльності, як планування й організація методичної
діяльності кафедри; підготовка і проведення науково–
методичних студентських конференцій, семінарів,
конкурсів; організація системи підвищення кваліфікації
професорсько–викладацького
складу;
підготовка
матеріалів до засідань кафедри; робота у складі
методичної групи кафедри.
Реалії життя сучасної кафедри показують, що в
ланцюжку «студент – фахівець» роль кафедри велика,
бо її завданнями є оптимальна організація навчального
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процесу студента, серед різноманіття та поліфонічності
знання надати ті фундаментальні положення, без яких
студент не зможе стати сучасним професіоналом.
Дуже важливим і актуальним аспектом роботи
кафедри є її науково–дослідна робота. Це вид діяльності,
спрямований на отримання нового знання в його різних
формах з використанням апарату та методів науки.
Вона виступає засобом реалізації та розвитку творчого
потенціалу особистості, створює умови для творчої
активності, спонукає до прагнення пізнати нові факти.
Її результативністю є інтелектуальний, творчий продукт.
Таке розуміння науково–дослідної роботи визначає цілу
систему умов, необхідних для її реалізації на кафедрі:
по–перше, вона має бути орієнтована на пізнання
невідомого, межа якого варіюється для викладачів і
студентів; по–друге, кафедра повинна забезпечити
мінімальне володіння студентами апаратом наукового
пізнання; по–третє, система НДР на кафедрі має бути
побудована з урахуванням різних потреб студентів
і викладачів; по–четверте, система мотивації НДР
повинна забезпечувати постійний інтерес до різних форм
такої діяльності та сприяти формуванню відповідних
компетенцій особистості.
Науково–дослідна діяльність, як невід’ємний
елемент в роботі кафедри, має певну специфіку,
яка повинна враховуватися. За своєю сутністю вона
поєднує і цементує в собі вчення, пізнання, практику та
комунікацію:
– вчення, оскільки спрямована на засвоєння нового
досвіду в спеціально створених умовах;
– пізнання, завдяки якому з’являється нове знання
про світ;
– практика, що формує досвід професійної діяльності;
– спілкування – ділове, колективне, особисте.
В зв’язку з цим успішна реалізація дослідницької
роботи на кафедрі передбачає комплексний підхід до
її планування й організації. Тут необхідно керуватися
наступними вимогами: неперервна участь соціальних
суб’єктів освітнього поля в науковій роботі; тісний
взаємозв’язок усіх форм НДР; спадкоємність у
науковій діяльності щодо стадій і рівнів освітнього
процесу; послідовність вивчення й засвоєння методів
і техніки виконання наукових досліджень; послідовне
збільшення складності й об’єму наукових робіт, які
виконуються; обов’язкова участь більшості освітніх
суб’єктів в здійсненні комплексної системи наукової
діяльності; впровадження результатів НДР на практиці;
впровадження системи стимулювання для активних
учасників НДР.
«Зараз в усіх провідних університетах світу вся
робота є єдиним процесом, в якому органічно пов’язані
наукові дослідження та викладання. Чим міцніше сплав
науки та освіти, тим більший потенціал успішного
розвитку має університет. Там, де зв’язок цей слабшає,
виникає загроза падіння рівня і наукової, і педагогічної
діяльності університетів» [3, с. 369].
Проте необхідно враховувати, що занадто велика
увага до дослідницької діяльності виявляє і певні
негативні наслідки. Особливо це помітно на прикладі
західних університетів, де кар’єра та реноме викладача
залежать не стільки від педагогічної діяльності, скільки
від участі в дослідженнях і від кількості персональних
публікацій. Якою б успішною не була викладацька
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робота, не можливо стати професором, не маючи солідних
наукових робіт. Звідси і відома формула, поширена
серед викладачів найбільш престижних американських
університетів: publish or perish (публікуйся або помирай)
[4, с. 94].
Проблема співвідношення педагогічної та науково–
дослідної роботи у вищій школі – одне з найважливіших
завдань, які стоять перед університетською кафедрою.
Знайти тонку межу їх взаємноіснування – велика
майстерність кафедри та її керівника, бо «без прагнення
до наукової роботи педагог неминуче потрапляє у владу
трьох педагогічних демонів: рутини, банальності,
механічності», як компетентно заявляв свого часу
німецький педагог Ф. А. Дистервег.
Науково–дослідна
робота
кафедри
повинна
складатися не лише з діяльності викладача у сфері
своїх наукових інтересів, але і з НДР студентів, які
тільки починають свій шлях до евристичного пошуку.
Тому ця робота містить ряд конструктивних моментів,
а саме: обсяг знань студентів (особливо 1–2–х курсів)
недостатній для проведення фундаментальних наукових
досліджень; дослідницька робота для більшості
студентів не є основним видом діяльності.
Кафедра, як складова університетської освіти,
виконує також виховну функцію. Це аксіома, бо
навчальний процес містить виховання, а виховання
– моменти навчання. Виховні можливості кафедри
базуються на концептуальних положеннях Конституції
України, Закону України «Про освіту», Національної
доктрини розвитку освіти України XXI ст. Саме кафедра
покликана здійснювати формування та виховання
особистості студента і в навчальний, і поза навчальний
час. Завданням кафедри є зберігати, поширювати
цінності культури, а також готувати майбутню
інтелектуальну еліту [5]. В зв’язку з цим, значна роль
в структурі навчального процесу кафедри повинна
належати виховній складовій, яка може здійснюватися
за допомогою: а) посилення гуманітарної складової усіх
навчальних дисциплін; б) зміни форм і методів навчальної
роботи, спрямування їх на розвиток особистості.
Гуманітарні дисципліни покликані сформувати у
студентів методологічні принципи пізнання, озброїти
їх логічним «апаратом» мислення, познайомити із
загальнолюдськими моральними та естетичними
цінностями, вказати шлях залучення до них. Під час
навчального процесу викладач здатний розвивати у
студентів критичне мислення, колективну взаємодію,
комунікативні уміння, навички прийняття відповідальних
рішень, формувати креативність як головну цінність і
компетентність. Таким чином, викладач сприяє розвитку
ціннісних основ культури особистості студента. Також
важливим принципом взаємодії викладачів зі студентами
є педагогіка партнерства, яка базується на повазі,
рівноправ’ї, толерантності, взаємній зацікавленості у
вирішенні навчальних завдань, що має значний виховний
потенціал.
Кафедра, як структурний підрозділ університету,
так і її викладачі можуть виховувати студентів і в
позааудиторний час. Так, у ВНЗ України склався
такий громадський інститут, як інститут наставництва
(кураторство), який був створений ще за радянських
часів і мав виховну дію на студентство. З часом цей
інститут був скасований, але у кінці ХХ ст. його знову
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почали відроджувати, але вже з новим змістовним
наповненням. На кафедрі працюють викладачі, які
виконують обов’язки наставників, кураторів академічних
студентських груп. Вони допомагають адаптуватися
студентам до нового культурно–освітнього середовища,
до умов організації навчального процесу та дозвілля.
Саме вони є тими поводирями, які на перших етапах
самостійного студентського життя дадуть їм пораду,
підкажуть життєві істини.
Позааудиторна робота на кафедрі – це можливість
якнайповніше та сконцентровано формувати світогляд
студента. Наприклад, на кафедрі філософії та соціології
НФаУ реалізуються це завдання через екскурсійну
роботу, яка вимірюється широкими масштабами
діяльності кафедри. Це не лише екскурсії в межах
Харкова, але і України, і закордону: Італія, Угорщина,
Польща, Франція, Чехія, Словаччина, Словенія, Німеччина, Австрія.
Щорічно в межах кафедри проходять «круглі
столи» з різних питань (здоров’я, музики, біоетики,
цінностей молоді і ін.). Студенти НФаУ є гостями
інших внз, особливо ХНТУ «ХПІ», Харківського
національного медичного університету, Львівського
національного медичного університету. Саме студенти
нашого університету були ініціаторами руху за надання
Харківському історичному музею імені М. Сумцова. На
базі історичного музею був проведений міжвузівський
«круглий стіл» за цією проблемою.
Таким чином, кафедра у внз – ця ключова ланка
в навчально–виховному процесі. У діяльності викладачів важливою є як навчальна, так і виховна
складові. Саме викладач безпосередньо бере участь у
процесі формування особистості студента, розвиває
його професійні компетенції, сприяє реалізації
інтелектуального та духовного потенціалу, а кафедра
організовує, спрямовує, забезпечує цю командну роботу,
де кожен співробітник знає свої обов’язки, виконує свої
функції і креативно підходить до вирішення загальних
кафедральних завдань. Іншими словами кафедра – це
робочий механізм, живий організм, який не звик до
формалізму і вимагає від своїх співробітників дихання
однією діафрагмою.
Яскравим прикладом класичної суспільствознавчої
кафедри стала історія кафедри філософії та соціології
Національного фармацевтичного університету. Якщо
приватні науки роблять з людини фахівця, то філософія
покликана, передусім, затверджувати у фахівцеві людину.
Мабуть тому кафедра філософії та соціології була
утворена одночасно з першими кафедрами факультетів.
Більшість кафедр Національного фармацевтичного
університету починали історію свого становлення в
надрах Харківського Імператорського університету
(сьогодні ХНУ ім. В. Н. Каразіна). Виникає питання:
коли уперше з’явилися в програмах викладання вищої
школи України предмети світоглядної орієнтації,
гуманітарно–суспільного циклу, які ми сьогодні
називаємо суспільними науками? На перший погляд,
відповідь дуже проста – після 1917 р. і встановлення
радянської влади. Проте, після детального та глибокого
вивчення навчальних планів і програм медичного
факультету Харківського Імператорського університету,
можна з упевненістю сказати, що перші подібні предмети
з’явилися одночасно із створенням університету, а саме
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в 1805–1807 рр. Ідеологічна складова вищої освіти була
завжди, в різні епохи вона виглядала по–різному, але
мета завжди була одна – сформувати певні світоглядні
настанови, що відповідали історичному етапу розвитку
суспільства. У всі часи філософія, її складові елементи,
такі як богослов’я, логіка, етика, естетика, історія
культури, складали основу світогляду людини і одночасно
були предметами викладання у вищій школі. Вітчизняні
університети з самого початку свого існування готували
не просто вузьких фахівців, а займалися вихованням
інтелектуальної еліти суспільства.
Довгий час філософія як предмет викладання
завойовувала своє місце в навчальних планах вищих
навчальних закладів. У зв’язку з бурхливим розвитком
науки в ХІХ ст. з новою силою встала проблема
взаємовідношення віри і знання, релігії і філософії, а
від вирішення цього питання безпосередньо залежала
проблема необхідності чи ні викладання філософії в
університетах. Практично упродовж всього ХІХ ст.
велася ця дискусія. Цю проблему детально розглянув
у своїй докторській дисертації професор кафедри
культурології Харківської державної академії культури
Г. Д. Панков,. Аналізуючи праці філософів і богословів
ХІХ ст., Г. Д. Панков зазначає, що ідея єдності та гармонії
філософії і релігії остаточно вирішила дане питання.
Релігія, заперечуючи філософію, відкидає свою власну
істину, тому що неминуче перетворюється на порожній
забобон, і філософія, заперечуючи релігію, відкидає свою
ж власну живу силу, тому що неминуче перетворюється
на порожнє резонерство. Тому для дійсного існування
християнства, як істинної релігії, і для дійсного
здійснення істинної філософії, як достовірного пізнання
істинної мудрості, потрібне з’єднання одкровення та
філософії [6, с. 320].
На питання про користь філософії для релігії
мислителі православних академій давали позитивну
відповідь, яка конкретизується за певними аргументаціями. По–перше, філософія потрібна для підвищення
людини до Бога («аргумент підвищення»). По–друге,
вона потрібна для респектабілізації віри – її зведення
на тверді та виразні позиції знання, узгодження з
розумом і законами людського мислення, очищення від
забобонних домішок і спотворень («респектабілізуючий
аргумент»). Нарешті, філософія потрібна для захисту й
обґрунтування релігії та християнства як «боговідвертої
релігії» («апологетичний аргумент»).
З вищесказаного витікають три завдання філософії:
1) екзистенціальне завдання, яке реалізується в
спрямуванні людини до Бога, у чому вбачається
вищий сенс людського буття; 2) конструктивне
завдання, яке реалізується в акумулювання релігійного
вчення; 3) апологетичне завдання, мета якого захист
і обґрунтування релігії та християнства. Мислителі
православ’я бачили спорідненість зазначених завдань із
завданнями релігії, що призводило до затвердження ідеї
гармонії між філософією та релігією.
Практичну користь філософії мислителі православ’я
вбачали в освіті та прогресивному розвитку духовного
життя людей і суспільства в цілому. Як любов до
мудрості, роз’яснював вихованець Харківської духовної
семінарії, ординарний, заслужений професор Київської
духовної академії П. І. Ліницький, філософія покликана
осмислювати керівні принципи в усіх сферах духовного
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життя і сприяти формуванню світогляду. Заперечувати
філософію не можна, підкреслював він. Її заперечення
може бути справою неосвіченості та нерозуміння, і
тільки ті народи досягли найбільших успіхів в галузі
науки та освіченості, які мають свою національну
філософію [7, с. 1].
З 1805 р. починає свою історію медичний
факультет Харківського університету, де також
навчалися фармацевти [8]. Для усіх студентів–медиків
богослов’я та церковна історія були обов’язковими
предметами викладання, про що свідчить проведений
нами детальний аналіз навчальних планів медичного
університету («Огляд предметів викладання у
Харківському університету» з 1839 до 1917 рр. та
ін.). До 1858 р. богослов’я викладалося по три години
на тиждень в обох семестрах 1 курсу, а з 1858–1859
навчального року по чотири години на тиждень. Крім
того, обов’язковими предметами для всіх студентів–
медиків та фармацевтів були: логіка, яка викладалася
до 1849 р., історія російської словесності (до 1846 р.),
основні закони Російської Імперії, державні установи
та закони про майно, лікарське законознавство. Історія
викладання даних предметів дуже цікава, бо пов’язана
з іменами надзвичайних, дуже талановитих викладачів
та науковців Харківського Імператорського університету
ХІХ ст. Кожен з викладачів медичного факультету був
неординарною особистістю, іноді зі складною долею,
але своєю діяльністю вплинув на світогляд майбутніх
лікарів і провізорів. Тому сучасному поколінню студентів
буде цікаво дізнатися, хто і як викладав гуманітарні
дисципліни у минулому.
Першим, хто підняв питання про необхідність
викладання філософії студентам–медикам і провізорам,
був Георгій Георгійович Koрритарі, випускник
Йєльського університету, доктор медичних наук і
магістр офтальмології, почесний член Йенських
товариств дослідників природи та мінералогії.
Г. Г. Koрритарі в 1806–1810 рр. був професором
медичного речовинослів’я. Вчений–енциклопедист
заклав основи викладання фармацевтичних наук у нашій
країні. У 1807 р. Г. Г. Koрритарі, вже як декан медичного
факультету, за дорученням Вченої Ради університету
виступив з доповіддю «Про поєднання викладання
медицини та філософії», в якій обґрунтував необхідність
викладання філософії як методологічної та світоглядної
дисципліни студентам–медикам. Це можна вважати
відправним моментом в історії викладання філософських
дисциплін у вищій медико–фармацевтичній школі.
Відповідно до університетського статуту 1804 р.
на відділенні моральних і політичних наук мали бути
створені кафедри богослов’я догматичного і повчального
та кафедра тлумачення Священного писання і церковної
історії. Але окремо ці кафедри не існували, бо виникла
кадрова проблема: не було завідувача кафедрою і штатних
викладачів. У 1806 р. на вакантну посаду завідувача
кафедрою богослов’я претендував євангельський
пастор з Померанії Вільде, але Рада університету йому
відмовила, бо «іноземець не може бути професором
богослов’я в російському університеті» [9, c. 3].
У 1807 р. Попечитель Харківського навчального
округу Потоцький пропонував очолити кафедру
богослов’я законовчителю Валківського повітового
училища, священикові міста Валки отцю Василю
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Слесарєву, але отець Василь від посади відмовився. 21
травня 1817 р. для наповнення богословською освітою
опікун Харківського навчального округу З. Я. Карнєв
наказав, «щоб інспектор з помічниками кожного разу по
неділям і в свята збирав перед обіднєю студентів до зали
і читав їм по главі з Євангелія та послань апостольських,
давав короткі пояснення; а потім звертався до
преосвященного Харківського Павла з клопотанням про
призначення священика, який би в неділю та на свята
пояснював студентам в Успенському кафедральному
соборі слово Боже» [9, c. 3–4].
Таким священиком був призначений соборний
протоієрей Опанас Могилевський. У 1813 р. прийнятий
до Харківського університетського товариства наук. Вже
у травня 1817 р. затверджений інспектором Харківського
колегіуму і професором філософських наук в колегіумі.
Опанас Могилевський був талановитим педагогом, якого
поважали студенти. У 1819 р. Слободсько–українська
консисторія відмічала про «ретельну підготовку його до
проповідування слова Божого, з особливою користю для
слухачів, до чого він має відмінне дарування і здатність»
[9, c. 4].
Незважаючи на позитивні відгуки про Опанаса
Могилевського, його проповідницька діяльність не
могла замінити викладання на університетській кафедрі.
Тому у вересні 1819 р. в Харківському університеті
була заснована кафедра богослов’я, яку очолив
протоієрей Опанас Могилевський, який отримав посаду
і звання професора богослов’я. До середини 1820 р.
він поєднував роботу в університеті з обов’язками
викладача Харківського колегіуму. Але у березні
1820 р. за власним бажанням залишив викладання в
колегіумі, зосередившись на університетській роботі.
В університеті дуже цінували розум і знання протоієрея
Могилевського, про що свідчить той факт, що його обрали
головою Харківського університетського наукового
товариства, а в 1829 р. – деканом філософського
факультету Харківського університету. Протоієрей
Могилевський працював в університеті до 1837 р. Новий
університетський статут, прийнятий у 1835 р., вимагав
від професора богослов’я ступеня магістра, тому
Могилевського звільнили з призначенням йому пенсії
у розмірі повного професорського окладу. Він помер
у 1850 р. А кафедру богослов’я у 1837 р. очолив Іоанн
Олексійович Зимін.
За університетським статутом 26 липня 1835 р.
на усіх факультетах, у тому числі і на медичному,
відповідно до п.14 Статуту «для догматичного та
повчального богослов’я, церковної історії й церковного
законознавства створюється особлива кафедра греко–
російського сповідання, яка не належала до жодного
факультету і призначалася для усіх студентів». Створення цієї першої загальноуніверситетської кафедри
можна вважати першим кроком до викладання
предметів загальногуманітарного, філософського і
суспільствознавчого циклу. Ця традиція викладання
богослов’я та існування загальноуніверситетської
кафедри богослов’я закріплена Університетським
статутом 18 червня 1863 р.: «§18. Для студентів православного сповідання усіх факультетів є при кожному
університеті особлива кафедра богослов’я» [10].
Таким чином, ще на початку ХІХ ст. в Харківському
університеті були закладені основи викладання
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філософських та інших гуманітарних дисциплін.
Крім того, саме із університету вони поширилися на
усі навчальні заклади, які відокремилися згодом з
Харківського університету, в тому числі на Національний
фармацевтичний університет, який уходить коріннями в
Імператорський Харківський університет.
Перспективи подальших досліджень: детальне
вивчення значення викладання філософсько–гуманітарних дисциплін у медико–фармацевтичних та інших
вищих навчальних закладах.
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Протидія чуткам як елемент інформаційної
оборони в межах сучасного збройного насилля1
З’ясовано, що у процесі циркуляції чутки трансформуються у напрямку
згладжування, загострення та адаптації їх основної фабули. Зазначені
зміни суттєво впливають на організацію ефективних заходів протидії
чуткам. Встановлені провідні причини появи та розповсюдження чуток,
до яких відноситься дефіцит актуальної інформації та емоційний стан,
що супроводжує його. Виявлено, що найбільш дієвими заходами протидії
чуткам є профілактичні, спрямовані на своєчасне інформування населення
та підтримку здорової емоційної атмосфери в суспільстві. З’ясовано, що
організація активних контрзаходів є складним та неоднозначним процесом.
Проаналізовано описані у науковій літературі технології, що спрямовані на
зупинку циркуляції чуток. Встановлено, що активні контрзаходи потребують
глибокого аналізу конкретної ситуації та оперативності.
Ключові слова: збройне насилля, інформаційна оборона, протидія
сфабрикованим чуткам.

На сучасному етапі розвитку людства, що
характеризується поступовим становленням постіндустріального суспільства та якісним стрибком у
розвитку засобів комунікації, інформаційний компонент
збройного насилля виходить на перший план. Збройні
конфлікти останнього десятиліття, у тому числі, і
протистояння на Сході України, продемонстрували, що
під час їх підготовки та реалізації широко застосовувались
технології запуску та оперативної підтримки керованих
чуток. За допомогою вказаних технологій успішно
реалізовувалось завдання деморалізації представників
силових структур, наростання панічних настроїв або
апатії серед населення, налаштування частини громадян
проти власного уряду та навіть державності. Відповідно,
організувати ефективну інформаційну оборону та захист
від збройної агресії у цілому, на сьогоднішній день,
неможливо без вироблення дієвих механізмів протидії
штучно запущеним чуткам.
Основні закономірності появи та функціонування
чуток досліджуються різними групами вчених,
починаючи з другої половини 1940–х рр. Базовий
закон циркуляції чуток був виведений Г. Олпортом
та Л. Постманом [1, с. 139; 2]. Психодинаміку цього
явища вивчав Р. Л. Росноу [3, с. 578–591]. Причини,
що підштовхують людей до розповсюдження чуток
досліджували Е. Борінг, Л. Фараго [4] та Р. Кнапп [2, с.
142]. Порушення у функціонуванні одного з основних
правил розповсюдження чуток досліджував російський
1
Публікація
містить
результати
досліджень,
проведених при грантовій підтримці Державного фонду
фундаментальних досліджень за конкурсним проектом Ф–71.
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психолог О. Кулагін [5]. Суттєво полегшує розуміння
природи функціонування чуток розроблена Б. Шоном
та М. Рейном теорія фреймів [6, с. 94]. Серед сучасних
дослідників, які вивчали різні аспекти аналізованого
феномену слід назвати Г. Почепцова [7, с. 21–27],
В. Шейнова [8], А. Караяні [4], А Ситнікова, С. Пацинко
та Є Грішина [9], Д. Ольшанського [10], А. Царьова [11],
В. Литвиненко [5] та Л. Климанську [12].
Провідним завданням статті є виявлення основних
закономірностей трансформації чуток у процесі їх
циркуляції, що надає можливості впливу на їх нівелювання;
пошук ефективних засобів протидії чуткам у межах
дослідження основних психологічних та соціальних
причин їх появи; об’єктивний аналіз наявних у науковій
літературі технологій профілактики та зупинки чуток.
Відомо, що у процесі циркуляції основний зміст чутки
суттєво трансформується. На наш погляд, слід детально
дослідити характер цих змін, оскільки вироблення дієвих
механізмів протидії появі та розповсюдженню чуток без
урахування вказаних процесів є абсолютно не ефективним.
Загалом, трансформація чуток у ході їх розповсюдження,
в першу чергу, пов’язана з механізмами спотворення
інформації, характерним для передачі повідомлення
в усній формі. Так, було встановлено, що чим більша
кількість людей бере участь у передачі повідомлення, не
підкріпленого достовірними даними офіційних джерел,
тим більше спотворюються його сюжет. Інше дослідження
засвідчило, що вже на шостій ланці сюжет радикально
відрізняється від вихідного, враховуючи навіть те, що всі
учасники експерименту були високоосвіченими людьми і
спеціально налаштовувались на максимально достовірну
передачу інформації [12, с. 76].
Характер зазначених вище спотворень безпосередньо пов’язаний з наявними у певній групі соціальними
стереотипами. На підсвідомому рівні людина
налаштована сприймати, в першу чергу, саме те, що
відповідає її очікуванням. На видозміну фабули чутки
також суттєво впливають психологічні механізми
сприйняття інформації та відносини між особами в
процесі спілкування [13]. У кінцевому рахунку, усі
вказані трансформації зводяться, як правило, до трьох
основних тенденцій. По–перше, відбувається певне
згладжування змісту чутки. По–друге, – загострення її
емоційних компонентів. По–третє, виникає своєрідна
адаптація чутки до особливостей тієї аудиторії, в якій
вона поширюється [10, с. 284; 12, с. 73–74].
Сутність згладжування полягає у тому, що при
передачі вихідна фабула чутки стає суттєво коротшою.
Вказаний процес, в основному, відбувається за рахунок
поступового зникнення деталей, що в певній аудиторії
вважаються несуттєвими. У кінцевому рахунку зміст
чутки звужується до самої суті, до найпростішої формули,
що виражає бажання, страх або агресію. Загострення
навпаки полягає в багатократному збільшенні масштабів
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тих деталей, що тій чи іншій конкретній аудиторії здаються
важливими або суттєвими. Окрім того цей феномен
пов’язаний з драматизацією емоцій, що супроводжують
повідомлення. Такими деталями можуть бути кількість
жертв або, навпаки, рівень досягнутих успіхів, соціальна
значущість події тощо. Слід підкреслити, що оцінка
суттєвості або несуттєвості конкретних деталей чутки
визначається не їх об’єктивним значенням, а соціально–
психологічними, суб’єктивними факторами, до яких слід
віднести цінності, очікування, стереотипи та установки
аудиторії. Саме в залежності від них та чи інша деталь
може бути згладженою, або загостреною.
Процес адаптації пов’язаний з двома попередніми
тенденціями, проте, має і певні особливості.
Пристосування чутки до особливостей аудиторії не
обов’язково зводиться лише до згладжування або
загострення деталей. Паралельно з цим відбувається
адаптація, що полягає в перейменуванні персонажів
та об’єктів чутки, зміні їх національної й соціальної
приналежності тощо. Отже, фабула чутки стихійно
адаптується до домінуючої в аудиторії моделі світу, її
особливостей та загального емоційного фону життя цієї
спільноти [10, с. 284; 12, с. 74]. У цілому взаємопов’язана
дія тенденції згладжування, загострення та адаптації
досить часто призводить до значного відхилення змісту
чутки від початкового варіанту або від реальної події, що
лежить в її основі.
Описані вище процеси передбачають максимальне
згладжування і стиснення чутки на самому початку її
циркуляції та поступове зменшення кількості деталей
повідомлення в подальшому. Паралельно відбувається
загострення, тобто більш чітке виділення решти деталей.
До зазначених висновків прийшли дослідники Г. Олпорт
та Л. Постман після низки лабораторних експериментів.
Також, ними було встановлено, що при кожному акті
прийому–передачі чутка асимілюються, перебудовується
відповідно до потреб, звичок, інтересів і почуттів
аудиторії. Цікавим фактом є те, що в сюжеті чутки
виділяється головна тема, а всі інші деталі згладжуються
та загострюються, щоб відповідати їй [4, с. 49].
Враховуючи
вищезазначене
при
вироблені
безпосередньої стратегії протидії чуткам як елементу
інформаційного протистояння слід, перш за все,
з’ясувати серед якої з соціальних груп поширюються
чутки, який вид і зміст цих чуток та які почуття вони
викликають [4, с. 50]. Однак, у першу чергу, слід
визначитись з інформаційною складовою, оскільки саме
нестача актуальної інформації провокує появу чуток.
Так, А. Китов порівнює людину, що почула чутку, з
голодною. Якщо вона накинулась на першу–ліпшу їжу і з
невластивою їй жадібністю втамувавши голод, соромити
її за негідну поведінку безглуздо, а годувати пізно –
вона сита. Відповідно при глибокому інформаційному
голоді чутка, навіть найбільш неймовірна, втамовує
або зменшує спрагу пізнання, і інтерес до достовірних
відомостей втрачається [14, с. 171].
У подібному напрямку описується залежність
появи чуток від нестачі актуальної інформації у
системно–екологічній моделі. Інформаційні процеси
в суспільстві, в межах вказаної моделі, називають
відносно замкнутою системою, що досить подібна
до біоценозу, підпорядкованого загальносистемним
закономірностям. Так, у природі спорожніла екологічна
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ніша заповнюється неспеціалізованим видом. Так само
спорожніла ніша в інформаційній сфері обов’язково буде
заповнена або «творчістю мас», або штучно запущеними
чутками. Швидко заповнюючи пробіли незадоволеного
інтересу, чутки, з характерними для них згладжуванням,
загостренням і пристосуванням фабули, можуть
становити велику соціальну небезпеку.
У зовсім іншому контексті взаємозалежність
між потребами людини в оволодінні необхідною
інформацією і появою чуток описує теорія емоцій
П. Симонова. Дослідник вважав, що для задоволення
актуальної в кожен момент часу потреби, людина повинна
здійснювати визначені дії, тому їй важлива інформація
про предмети і умови, що задовольняють цю потребу.
Відповідно, залежно від наявності та якості інформації,
необхідної для організації дії із задоволення потреби, у
людини виникають ті чи інші емоції. Так, якщо людина
неодноразово виконувала певні операції, то потреба в
інформації про характер і способи дій може виявитися
мінімальною, а емоції в цій ситуації будуть незначними.
Також слабко виражаються емоції, якщо інформація,
необхідна для організації дій, дорівнює тій, котра є в
розпорядженні людини. У вказаних випадках циркуляція
чуток практично не можлива, оскільки інформаційний
простір заповнений, якщо в нього проникають чутки,
вони швидко згасають.
У свою чергу, якщо інформація необхідна для
певної діяльності і задоволення потреби відсутня,
негативні емоції виявляються максимально. Зрозуміло,
що ця ситуація особливо сприятлива для виникнення і
поширення чуток. Необхідність діяти для задоволення
потреби, з одного боку, та відсутність інформації – з
іншого, провокують суттєве зниження критичності
людини в оцінці джерел повідомлення [12, с. 79–80].
Дослідник указує на те, що чим менш поінформовані
люди з приводу події, що привертає їхню увагу, тим
більше вони емоційно збуджені і тим менш раціональне
їхня поведінка. Він також додає, що тривалий дефіцит
інформації викликає інформаційний голод, за умов якого
люди ладні споживати дивовижні нісенітниці [14, с. 172].
Отже, основною причиною поширення чуток є
дефіцит актуальної інформації та емоційний стан, що
супроводжує його. Відповідно, стратегія боротьби
повинна засновуватись на вирішенні вказаних проблем.
До офіційних заходів протидії чуткам відносять як
профілактичні, так і активні контрзаходи. Однак,
найбільш ефективною є попереджувальна робота,
оскільки вона засновується на дійовому інформуванні
населення та створення емоційної атмосфери, що
сама виключала б можливість поширення чуток або
приводила б до їх швидкого згасання.
З митою виконання вказаних вище завданнь
необхідно реалізовувати заходи щодо запобігання
наростанню високого рівня невизначеності і тривожності
в суспільстві. Для цього потрібно підтримувати в
належному стані систему засобів масової інформації,
що повинна мати позитивну репутацію, авторитетність,
імідж надійності та достовірності серед населення.
Окрім того, ефективне інформування обов’язково
повинно передбачати стійкий зворотній зв’язок від
аудиторії до джерела інформації, це надає можливість
своєчасно реагувати на інформаційні запити, психічні
потреби і очікування людей [10, с. 285].
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Дієвим заходом профілактики чуток також вважається
підтримка ефективного керівництва й управління на всіх
рівнях. Логіка тут у тому, що при посиленні циркуляції
і загостренні характеру масових чуток виникає гостра
потреба в роз’ясненні незрозумілих населенню питань і
саме лідери мають широкі можливості стати у вказаній
ситуації надійним джерелом інформації для населення.
Так, за умови довіри до лідерів, їх авторитет допомагає
масам бути стійкішими до сприйняття різноманітних
чуток.
Стосовно активних контрзаходів слід зазначити, що
їх зазвичай використовують у критичних ситуаціях, коли
внаслідок воєнних дій або сильних соціальних потрясінь
вплив суспільних інститутів і структур суттєво слабшає,
а роль чуток, у свою чергу, стрімко зростає. Так, за умови
якщо чутки почали активно циркулювати, відсутність
позиції офіційних структур провокує серед мас
висновок про їх некомпетентність та правдивість чуток.
У свою чергу якщо чутки офіційно спростовуються –
маси роблять висновок як про їх справедливість, так і
ймовірне приховування правди владою. В результаті для
офіційних структур обидва варіанти неефективні.
У вказаному контексті найбільш ефективним
засобом активної протидії чуткам є їх швидке
придушення зручними фактами. Циркуляція чуток
завжди пов’язана з гострою потребою мас у інформації
на певну тему. Відповідно, цю потребу необхідно
якомога швидше задовольнити, роз’яснивши офіційну
точку зору. Тому дієвим є, не згадуючи про сам факт
існування чутки (в іншому випадку це буде сприяти її
розповсюдженню) заповнити інформаційний вакуум
зручною, переконливою інформацією [10, с. 286]. Слід
додати, що для ефективної протидії необхідно не лише
спростувати чутку, наводячи достовірні факти, а й
обов’язковим є зняття тривожності, що вона породила в
суспільстві. Загалом, при вказаній діяльності необхідна
особлива обережність та уважність до найменших
деталей, оскільки навіть незначний прорахунок може
привести до зворотного ефекту, а довіра до чутки
посилиться. Обов’язково слід врахувати і попередній
досвід аудиторії, адже нова інформація несвідомо буде
фільтруватись через призму попередньо засвоєної.
Окрім указаних вище основних заходів активної
протидії чуткам, спеціалісти виділяють ще низку
прийомів зупинки циркуляції чуток, що передбачають
здійснення різнопланових заходів, спрямованих
на зниження їх заразливості, розповсюдженості та
живучості. До одного з таких прийомів слід віднести
підтвердження чуток. Часом, з метою запобігання
подальшого «нашарування» сюжету, логічним є
підтвердити чутку. Правдиве визнання підвищує довіру
до джерела і допомагає контролювати подальший перебіг
подій. Підтверджувати чутки має офіційна особа, яка
володіє довірою в суспільстві.
У певних ситуаціях дієвим контрзаходом може бути
офіційне спростування чутки. Однак, це доречно лише за
умови, що джерело спростування користується повагою
та довірою в аудиторії, а також у ситуації, коли чутки є
досить абсурдними. У межах офіційного спростування
прямо вказується на зміст чутки, її причину та
викладається альтернативна версія. Зрозуміло, що
без додаткових заходів цей метод є ефективним лише
у незначній кількості випадків. Це продиктовано
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психологічними особливостями сприйняття людини.
Зруйнувати вже наявні в аудиторії стереотипи значно
складніше, ніж створити новий [15, с. 62].
Активна протидія та спростування чуток можлива
за допомогою технологій, що отримали назву «Таблиця
чуток» та «Клініка чуток». У межах першої оформляється
таблиця, у якій в одній колонці перераховані чутки, що
деякий час циркулювали, в іншій – події, що реально
сталися. Ця таблиця опубліковується в ЗМІ, соціальних
мережах та інших засобах масової комунікації. Другий
прийом передбачає збір чуток, що роздмухують негативні
настрої серед громадян, їх групове обговорення та
осміювання. Сюжети чуток може навіть програватись «в
особах» з елементами психодрами [4, с. 51]. Слід додати,
що використання гумору загалом є досить дієвим засобом
спростування чуток. Так, у певних випадках ефективним
є висміювання безглуздості інформації за допомогою
яскравого та багатого на різноманітні метафори виступу
авторитетної особи.
Досить дієвим прийомом є так зване «доведення
до абсурду», що передбачає поширення інформації
не протилежної за змістом, а навпаки, що підсилює
тенденцію сюжету первинної чутки. У межах цієї
технології позитивні перспективи або, навпаки,
драматизм ситуації доводяться до таких масштабів, що
починає сприйматись як нереальні. Основне завдання
тут у тому, щоб аудиторія зрозуміла, що має справу з
неаргументованими чутками [15, с. 63].
У певних випадках негативний вплив чуток можна
послабити за допомогою дискредитації її автора.
Реалізується цей прийом у межах поширення про
вірогідного автора сюжету чутки інформації, що
компрометує його. У ситуації коли дискредитувати
автора неможливо, довіру до чутки можна спробувати
знизити поінформувавши аудиторію щодо існування
ворога, який запускає чутки, переслідуючи завдання
нанести певну шкоду. Однак вказаний механізм протидії
застосовується, якщо є більш–менш реальний кандидат,
який відповідав би ролі ворога [5].
Реалізації заходів з дискредитації автора чутки
може сприяти перевірка його компетентності. Варто
підкреслити, що посилання на провідного фахівця або
експерта є розповсюдженим методом, що застосовується
для підвищення довіри до штучно запущеної чутки.
Методом протидії може бути публічне розголошення
наступної інформації про автора. Перш за все, слід
встановити чи названо ім’я експерта взагалі, або маємо
справу з розмитим посилання на невизначених провідних
фахівців. Якщо ім’я зазначене, то слід перевірити чи
цей експерт є фахівцем або на нього посилаються через
те, що він популярний в певних колах, а посилатися
на нього є престижним. Слід також встановити, чи
потрапляє висловлене судження в сферу компетентності
конкретного експерта та чи існує серед фахівців єдина
думка з цієї проблеми. Звернути увага варто на те, чи
може фахівець навести об’єктивні докази на підтримку
своєї позиції та чи є експерт неупередженим у цій сфері,
або ж у нього є певний особистий інтерес.
Для протидії циркуляції чуток можна також
застосовувати методи і техніки, спрямовані на протидію
пропаганді у цілому. Так, можна застосовувати метод,
суть якого полягає у відволіканні і перенесенні уваги
цільової аудиторії з теми пропаганди супротивника на
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інші проблеми. В одному комплексі зі вказаним методом
може бути застосоване перенесення акцентів на елементи
теми, що мають меншу негативну реакцію в суспільстві.
У зазначеному розрізі застосовується також метод, суть
якого полягає в превентивному застосуванні теми, що
може бути використана пропагандою супротивника,
однак, зі зміненими та пом’якшеними компонентами або
елементами, що призводять до зменшення довіри до неї.
За наявності відповідних ресурсів, у межах
контрпропаганди можуть застосовуватись заходи,
спрямовані на обмеження доступу аудиторії до
небажаної інформації та порушення роботи апарату
пропаганди конкурента. Однак ці заходи не є на сто
відсотків ефективними та обов’язково застосовуються у
комплексі з іншими. Також у комплексі із зазначеними
вище заходами застосовується доволі дієвий прийом
заміни емоційно забарвлених позначень об’єктів або
фактів на слова, що мають менше емоційне забарвлення
або менш зрозумілі аудиторії.
На нашу думку, під час організації активних
контрзаходів обов’язково слід враховувати те, що дії
по нівелюванню чуток можуть сприяти їх поширенню.
Логіка тут у тому, що спростування чутки технічно
складається із двох дій: доведення до аудиторії
інформації, що спростовується та її викриття. Отже
у результаті спростування небажана інформація стає
відомою тим, хто раніше з нею знайомий не був.
Відповідно, перед початком кампанії з розвінчання
чуток слід ретельно прорахувати, скільки людей вже
знає про них, та вирішити, чи варто взагалі їх публічно
спростовувати.
Організація протидії активного типу є складнішим
та неоднозначним процесом також і через те, що
спростування чуток є ефективною лише на початкових
стадіях їх циркуляції, а, отже, період на впровадження
контрзаходів є мінімальним. У ситуації, коли цей
проміжок часу упущено, навіть за допомогою добре
аргументованих спростувань не можливо зупинити
циркуляцію та наслідки поширення чуток. Окрім того,
В. Латинов, наголошує, що певні чутки несуть настільки
сильний емоційний заряд, що розвіяти їх раціональними
аргументами взагалі не можливо. До подібного роду слід
віднести чутки про змову, отруєння, політичні вбивства,
викрадення тощо. За вказаних умов засобом протидії
може бути або значна зміна самої соціальної ситуації,
або поява в суспільній свідомості нової, однак подібної
за своєю характеристикою чутки [15, с. 64].
Таким чином, у ході своєї циркуляції чутки
трансформуються, а сутність цього процесу зводиться
до тенденції згладжування, загострення та адаптації. Без
врахування зазначених видозмін організація ефективних
заходів протидії, особливо активного типу, є практично
неможливою. Основними причинами появи чуток є
дефіцит актуальної інформації та емоційний стан,
що супроводжує його. Відповідно, найбільш дієвими
методом протидії чуткам є профілактичні заходи, що
у першу чергу спрямовані на своєчасне інформування
населення та підтримку здорової емоційної атмосфери
в суспільстві.
Організація активних контрзаходів є набагато
складнішим та неоднозначним процесом. У науковій
літературі описано цілу низку технологій спрямованих
на зупинку циркуляції чуток. Однак, для їх застосу-
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вання необхідний глибокий аналіз конкретних
оперативних обставин. Окрім того, слід враховувати,
що запровадження цих заходів є ефективним лише на
початкових стадіях циркуляції чуток, а спростування
неодмінно веде до розширення кола осіб, яким відомий
їх сюжет. На наш погляд, для поглиблення розуміння
природи чуток та засобів протидії їм раціональним
є співвіднести теоретичні напрацювання з аналізом
практики їх застосування в межах сучасного збройного
насилля.
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Countering rumors as an element of information defense within
the framework of modern armed violence
It is revealed that in the process of circulation, rumors are transformed in
the direction of smoothing, exacerbation and adaptation of their main plot. These
changes have a significant impact on the organization of effective measures to
counter rumors. The main causes of the appearance and distribution of rumors are
identified, including the lack of relevant information and the accompanying emotional
state. It is revealed that the most effective measures of countering the rumors are
preventive measures aimed at timely informing the population and maintaining
a healthy emotional atmosphere in society. It is revealed that the organization of
active countermeasures is a complicated and ambiguous process. The technologies
described in the scientific literature aimed at stopping the circulation of rumors are
analyzed. It has been established that active countermeasures require a thorough
analysis of a specific situation and efficiency.
Keywords: armed violence, information defense, counteraction to fabricated
rumors.
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Міжнародне військове партнерство:
поняття та сутність

Розглядаються основні сучасні підходи (неореалізм, неолібералізм та
конструктивізм) до визначення поняття і сутності міжнародного військового
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партнерства як політичного феномена, дається оцінка ролі суб’єктів
міжнародного військового партнерства та засобам взаємодії між ними.
Ключові слова: міжнародне військове партнерство, міждержавне
партнерство, стратегічне партнерство, неореалізм, неолібералізм,
конструктивізм, інтерорганізаціонізм.

У сучасному світі все більшого значення набуває
таке явище, як міжнародне військове партнерство.
Глобалізаційні процеси змінюють контури сучасного
світу, виявляючи суперечливі тенденції його подальшого
поступу, що впливають і на динаміку розвитку військової
сфери як компонента системи міжнародних відносин.
Події сьогодення засвідчують про подальше
посилення потенційних загроз миру через зростання
проявів нетерпимості, фанатизму на міжнаціональному,
міжрелігійному, міжетнічному ґрунті, розповсюдження
зброї масового ураження та російської стратегії
геполітичного реваншу. Одним із наслідків інтеграційних
процесів епохи глобалізації є те, що виникнення
конфліктної ситуації в окремій країні може створити
небезпеку для широкої коаліції держав та усього світу.
Тому в сучасному глобалізованому світі збереження
миру передбачає створення ефективної системи
протистояння можливим загрозам з боку потенційних
агресорів або окремих екстремістських і терористичних
угрупувань та організацій, тим самим актуалізуючи
розвиток міжнародного військового партнерства.
До цього часу у вітчизняній науці було поширено
погляд щодо важливості військового партнерства саме як
фактора забезпечення захищеності України зовнішніми
засобами (В. Бадрак, О. Барановський, В. Бегма,
Р. Боднарчук, С. Галака, В. Горбулін, О. Дзьобань,
Я. Жаліло, А. Качинський, В. Мунтіян, Б. Парахонський,
Г. Перепелиця, О. Свергунов, А. Сухоруков, А. Шевцов,
В. Шеховцев та ін.). Через нарощування військового
партнерства з країнами Європи, США і НАТО, а також
в рамках миротворчої діяльності ООН, передбачалось
розвивати дружні стосунки з цими суб’єктами
міжнародних відносин, брати участь в інтеграційних
програмах, з перспективою набуття членства в ЄС і
Альянсі. Такий шлях, виходячи із Стратегії національної
безпеки України від 12.02.2007 р., вважався найбільш
політично та економічно виправданим підходом до
надійного захисту національного суверенітету [1]. І
надалі, згідно п.4.7. Стратегії національної безпеки
України від 26 травня 2015 року співробітництва Україна
– НАТО визнано пріоритетним напрямом безпекової
політики держави.
Однак, політичні події довкола України протягом
останніх трьох років цілковито змінили уявлення про
геополітичну захищеність та воєнну безпеку нашої
Держави (анексія Російською Федерацією Криму,
окупація частини Донецької і Луганської областей).
Відносна стабільність в Східній Європі виявилась
умовною та залежною від зовнішніх гравців, міжнародні
гарантії миру і суверенітету – примарними, реальність
– суворою та жорстокою для українців. Керівні органи
воєнної організації держави та громадянсько свідомі
національно–патріотичні сили були змушені докорінно
переглянути підходи до забезпечення суверенітету
України. Одним з проявів цього перегляду стала нова
Воєнна доктрина України від 24 вересня 2015 року якій
було визнано, що у забезпеченні власного суверенітету
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Україна більше не може покладатись на зовнішні фактори
і сприятливий геополітичний клімат. «Воєнна доктрина
ґрунтується на результатах аналізу та прогнозування
воєнно–політичної обстановки, принципах оборонної
достатності, без’ядерного статусу, високої готовності
до оборони, системності оборонного планування, а
також визначених Верховною Радою України засадах
внутрішньої та зовнішньої політики» [2, c. 1].
Однак, проблема якісного забезпечення обороноздатності країни не знімає питання активної участі
України у міжнародному військовому партнерстві,
оскільки самостійно протистояти агресивній політиці
Росії надзвичайно складно.
Питання визначення концептуальних засад міжнародного військового партнерства, його принципів і функцій
переважно базуються на нормах міжнародного права
та регламентуються різними двосторонніми або
багатосторонніми угодами. Але глобалізований світ швидко
змінюється, що потребує мобільного реагування на виклики
сьогодення, розробки нових підходів до міжнародного
військового партнерства з метою забезпечення єдності
миротворчих позицій військово–політичного керівництва
цивілізованих країн світу [3, с. 27].
Роль міжнародного військового партнерства протягом
останніх років закономірно зростає у зв’язку зі змінами в
ієрархії світового порядку. На сучасному етапі розвитку
людства для переважної більшості світової спільноти стає
все більш очевидною нездійсненність однополярного
гегемонізму, уразливість односторонніх підходів до
сфери міжнародних відносин. Відповідно, усе чіткіше
усвідомлюється потреба людства в конструктивній
політиці, орієнтованій на рівноправне співробітництво
між державами, як ключове завдання міжнародного
порядку денного. На нашу думку, саме така тенденція є
визначальною для забезпечення перспектив подальшого
розвитку людства у сучасну епоху. Альтернативою
такому шляху постають нескінченні військові конфлікти
локального та глобального масштабу, що можуть
поставити під загрозу саме існування людства.
Отже, зміцнення поліцентричності є найбільш
значущим чинником системної трансформації міжнародних відносин, що знаходить відображення і в такій
її сфері, як міжнародне військове партнерство. У
зв’язку з цим актуальним є політологічне дослідження
міжнародного військового партнерства. Насамперед
варто звернутися до визначення основних наукових
підходів до поняття і сутності зазначеного феномена.
Передусім вкажемо, що поняття «міжнародне
військове партнерство» у політологічних дослідженнях
є тісно пов’язаним з іншим поняттям – «міжнародне
військове співробітництво», оскільки вони позначають
ті сторони політичної реальності, що є невіддільними
одна від іншої. Наявність партнерства між державами
передбачає його реалізацію через міжнародне
співробітництво, а здійснення такого співробітництва
є неможливим поза відносинами міжнародного
партнерства.
Водночас варто зазначити, що кожне із зазначених
понять має й певну смислову специфіку. Якщо поняття
«міжнародне військове співробітництво» охоплює
насамперед проблему взаємодії між різними державами
у вирішенні практичних питань розвитку різних галузей
військової діяльності, то поняття «міжнародне військове
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партнерство», на нашу думку, є більш загальним:
воно визначає саму можливість подібної взаємодії, її
фундаментальні засади і теоретичні умови співпраці між
країнами у військовій сфері.
Отже, у вузькому значенні поняття «міжнародне
військове партнерство» і «міжнародне військове
співробітництво» мають певні смислові відмінності. Проте
у широкому значенні вони постають синонімічними,
що зумовлює можливість використання в межах нашого
дослідження обох цих понять як рівнозначних.
В аспекті характеристики міжнародного військового
партнерства насамперед видається за доцільне
схарактеризувати більш широке поняття «міжнародне
партнерство», складником якого постає міжнародне
військове партнерство. Значущість поняття «міжнародне
партнерство» в дискурсі політичної науки кінця ХХ
– початку ХХІ ст. пояснюється тим, що на сучасному
етапі глобального розвитку людства особливої гостроти
набуває питання ефективної взаємодії суб’єктів світової
політики у вирішенні глобальних проблем сучасності,
що безпосередньо впливають як на внутрішню, так
і на зовнішню політику держав. До них належать
проблеми економічного та соціального розвитку, захисту
національних інтересів країн світу.
У найбільш загальному розумінні поняття
міжнародного партнерства (співробітництва) позначає
такий процес взаємодії двох або декількох акторів
міжнародних відносин, за якого виключається застосування збройного насильства і домінують спільні пошуки
реалізації колективних інтересів. Ж.–П. Деррієннік
зазначає, що двоє акторів міжнародних відносин
перебувають у стані партнерства, якщо кожен з них
може домогтися досягнення своєї мети тільки тоді, коли
цього може домогтися й інший. Результатом відносин
партнерства постає ситуація, в якій або обидва актори
досягають своїх цілей, або не досягає цілі жоден із них
[4, p. 110].
Політологічне дослідження феномена міжнародного
партнерства охоплює низку питань: відносини двосторонньої та багатосторонньої дипломатії; укладання
різного роду союзів і угод, які передбачають взаємну
координацію політичних ліній з метою спільного
врегулювання конфліктів; забезпечення загальної
безпеки або вирішення інших питань, що становлять
спільний інтерес для всіх сторін–учасниць.
Розвиток співробітництва між державами та
іншими акторами міжнародних відносин визначає
необхідність створення системи міждержавних та
недержавних організацій глобального й регіонального
значення. Відповідно, міжнародне партнерство постає
ключовим компонентом сучасної системи міжнародних
відносин, оскільки зростання взаємозалежності
світу, виникнення і загострення глобальних проблем
надзвичайно збільшують об’єктивні потреби в
посиленні багатостороннього співробітництва, сприяють
розширенню його сфер.
Сучасне міжнародне партнерство охоплює не
тільки питання торгівлі, митних правил, прикордонних
урегулювань, військово–політичних союзів, але і
завдання, пов’язані з необхідністю знаходження
адекватних відповідей на екологічні виклики,
освоєнням космосу, спільним використанням ресурсів
загального користування, розвитком комунікаційних
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мереж, контролем озброєнь. Отже, зміст міжнародного
партнерства постійно ускладнюється, що зумовлює
потребу визначення теоретико–методологічних засад
цього поняття.
Вирішення зазначеної проблеми політологічної
науки передбачає аналіз різних видів міжнародного
партнерства. Зокрема, в теорії політологічного
дослідження на цей час запропоновано визначення
поняття міждержавного партнерства як ситуації, коли
одні актори регулюють свою поведінку відповідно до
фактичних або очікуваних перевагами інших, через
процес взаємної координації політик.
Міждержавне партнерство передбачає наявність
трьох елементів: спільні цілі держав–партнерів;
очікування ними вигод від ситуації; взаємний характер
цих вигод.
Надаючи допомогу іншому партнеру, кожен актор
міждержавного партнерства очікує поліпшення своєї
власної ситуації. Це призводить до взаємної координації
державних політик. Подібне розуміння міждержавного
співробітництва дає змогу відрізняти співробітництво
від не–співробітництва – односторонньої поведінки,
актори якої не враховують наслідки своїх дій для інших,
а також від бездіяльності, тобто від поведінки акторів,
що не запобігає негативним наслідкам для політик
інших сторін [5, p. 468].
У сучасних політологічних дослідженнях міжнародних відносин також широко використовують
поняття стратегічного партнерства. Воно може бути
інтерпретоване як особливий різновид міждержавного
партнерства, являючи довгострокове співробітництво
між двома державами на міжнародному рівні для
вирішення великої кількості питань з метою отримання
максимальних вигод для себе та партнера.
Стратегічне партнерство є відносно новим типом
зовнішньополітичних відносин, що поєднує в собі
гнучкість і глибоке зближення між політичними курсами
двох держав, постаючи важливим доповненням до
багатосторонніх міжнародних переговорів із глобальних
актуальних питань. Виняткова близькість відповідних
держав зумовлена наявністю спільних стратегічних цілей
та переконанням, що довгострокове співробітництво
найбільш ефективно сприяє реалізації таких цілей.
Таким чином, крім дії незалежних та суверенних акторів,
у міжнародному середовищі виникають і додаткові
зв’язки між ними [6, p. 37–38].
Важливим складником міжнародного партнерства (і
зокрема – стратегічного партнерства) у сучасному світі
постає міжнародне військове партнерство. Звернемося
до його характеристики.
Поняття міжнародного військового партнерства
(міжнародного військового співробітництва) позначає
добровільну співпрацю країн, що передбачає об’єднання
ресурсів, зусиль для досягнення певних успіхів у різних
галузях військової діяльності (розвиток збройних сил
власної країни, практична підготовка військ, досягнення
спроможності виконувати спільні завдання зі збройними
силами інших держав, реалізацію відповідних міжнародних
договорів та програм) [7, с. 51]. Така співпраця сприяє
розв’язанню глобальних програм державотворення,
організації спільних регіональних та міжнаціональних
програм і проектів на засадах спільної довіри, взаємного
інтересу, рівноправності взаємовідносин [8, с. 111].
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Сутність міжнародного військового партнерства як
важливого компонента оборонної політики держави та
складника системи міжнародних відносин визначається
тим, що воно охоплює відносини між державами у
військовій сфері та є спрямованим на розв’язання
питань національної безпеки. Його зміст залежить
від сумісності державних інтересів різних держав,
погодженості політичних курсів керівництва країн, їх
взаємної зацікавленості спільним вирішенням питань
колективної безпеки та підтримання миру у різних
регіонах та в усьому світі [3, с. 36]. На нашу думку,
зазначені умови є фундаментальними засадами для
розвитку всіх структурних компонентів міжнародного
військового партнерства в їх взаємозв’язку.
Структура міжнародного військового партнерства
охоплює такі головні сфери взаємних інтересів
держав–партнерів, як воєнно–політична, воєнно–
технічна, воєнно–стратегічна. Для всіх перелічених
складників міжнародного військового співробітництва
визначальними моментами є: узгодження військових
доктрин; координація спільних заходів для підтримки
миру; узгодження військових планів і напрямків
будівництва збройних сил; узгодження засобів взаємодії;
планування заходів щодо надання взаємної допомоги
та координації військової політики; обмін інформацією
щодо аналізу та оцінки стратегічної ситуації [9, с. 9].
Наведена характеристика структури міжнародного
військового партнерства дає змогу аналізувати зазначені
проблеми на основі різних теоретико–методологічних
напрямів дослідження. Так, Р. К. Беттс відносить до них
такі:
– військово–наукові дослідження (аналіз технологій,
організації, тактики, що забезпечують успіх у воєнних
діях);
– дослідження безпеки (вивчення проблем безпеки
всього суспільства);
– стратегічні дослідження (розгляд взаємодії політичних цілей та військових ресурсів з урахуванням
соціальними, економічними та інших чинників).
На основі запропонованої типології дослідник
оцінює міжнародне військове партнерство як стратегічно
значущу галузь міжнародних відносин, оскільки вона має
ширший зміст, ніж суто військові питання, і водночас –
більш конкретним, ніж дослідження загальних проблем
безпеки [10, p. 9].
Спираючись на цей висновок, П. Сухі зазначає,
що сучасна міжнародна система та середовище
безпеки постійно висувають нові виклики та питання,
на які необхідно знаходити переконливі відповіді
з використанням належних аргументів. До таких
аргументів дослідник відносить і проблематику
стратегічних досліджень міжнародних відносин [11, p.
12]. На нашу думку, з урахуванням значущості об’єкта
вивчення, політологічне дослідження міжнародного
військового партнерства належить до стратегічних
досліджень.
Міжнародне військове партнерство охоплює
відносини дружніх держав у військовій сфері, спрямовані на спільне розв’язання оборонних завдань.
Характер його визначається сумісністю їх державних
інтересів, узгодженістю політичного курсу, взаємною
зацікавленістю в забезпеченні міжнародної та
національної безпеки. Найбільш тісне військове
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співробітництво
здійснюється
між
державами,
об’єднаними в єдині оборонні союзи (блоки), при цьому
високий рівень військового співробітництва зазвичай
встановлюється між дружніми державами, нижчий – з
нейтральними державами.
На сучасному етапі розвитку міжнародного
співробітництва держав у військовій сфері відбувається
активне двостороннє та багатостороннє співробітництво
на договірній основі. Метою взаємодії держав у
військовій сфері є «зміцнення національної і спільної
військової безпеки на основі розвитку партнерських
відносин між суб’єктами цих правовідносин у галузях,
що становлять для них взаємний інтерес, у центрі
яких є забезпечення миру та безпеки» [12, с. 387].
Досягнення такої мети, з нашої точки зору, зумовлює
потребу у визначенні об’єктів та суб’єктів міжнародного
військового партнерства та виокремленні їх базових
характеристик.
Об’єктом міжнародного військового партнерства є
міжнародні відносини, якщо розглядати їх у контексті
особливостей застосування військового ресурсу. Його
предметом постають відносини щодо забезпечення
міжнародного миру та безпеки, у тому числі національної
безпеки, а також інші міжнародні правовідносини, що
можуть бути реалізовані з використанням військових
ресурсів (боротьба зі злочинністю; захист прав людини;
подолання негативних природних стихійних явищ) [12,
с. 15–16].
До суб’єктів міжнародного військового партнерства
належать держави і міжнародні міжурядові та неурядові
організації, установчі договори яких передбачають
участь у міжнародних військових правовідносинах і
статус яких визначено нормами міжнародного права.
Участь держав, що мають міжнародно–правовий
статус нейтралітету, у міжнародному військовому
співробітництві має свою специфіку та підлягає
обмеженням. Характер подібних обмежень залежить
від характеру нейтралітету держави (постійний або
евентуальний) та часу й обстановки, у яких здійснюється
міжнародне військове співробітництво.
У сучасних політологічних дослідженнях розгляд
діяльності суб’єктів міжнародного військового партнерства
як важливого компонента системи міжнародних відносин
здійснюється у межах трьох головних теоретико–
методологічних підходів: неореалізму, неолібералізму
та конструктивізму. Їх представники по–різному
інтерпретують роль міжнародних інституцій у побудові й
дотриманні миру. У межах нашого дослідження важливо
визначити специфіку кожного з зазначених підходів щодо
вирішення проблеми розуміння сутності міжнародного
військового партнерства.
Неореалізм здебільшого не визнає незалежної ролі
міжнародних організацій у міжнародному військовому
партнерстві. Його прибічники не акцентують увагу
на перевагах існування міжнародних організацій
та зазвичай зосереджуються на розгляді відносин
військового співробітництва між національними
державами [13, p. 5]. Згідно з неореалістичним підходом,
усі актори, за винятком національних держав, не
належать до ключових суб’єктів міжнародної політики (і
зокрема – міжнародного військового партнерства).
Дослідників,
які
дотримуються
принципів
неореалістичного підходу, також часто називають
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структуралістами, оскільки вони вважають, що головні
особливості міжнародних відносин пояснюються
структурою міжнародної системи, ключовою ознакою
якої є відсутність наддержавної влади. Зокрема, один із
фундаторів неореалістичної доктрини К. Вальц вважає,
що відсутність у сфері міжнародних відносин влади,
вищої за владу держави, означає, що для виживання
кожна держава може покладатися лише на себе, на
власну постійну пильність та ретельну підготовку до
військового конфлікту [14].
У сучасному політологічному дискурсі щодо визначення сутності міжнародного військового партнерства
неореалістичні підходи представлені низкою теоретико–
методологічних напрацювань, до яких належать: теорія
знешкодження (Ч. Джервіс, Ч. Глейзер); теорія балансу
сил (Б. Позен); теорія рівноваги загрози (С. Уолт); теорія
внутрішньої мобілізації (Дж. Снайдер, Т. Крістенсен,
А. Фрідберг); теорія дилеми безпеки (Р. Росс, У. Роуз)
[15, p. 135].
Спільним для неореалістичних підходів є твердження, що сучасна система міжнародних відносин
забезпечує стимули для розширення лише за певних
умов. Наслідком відсутності універсального державного
або всесвітнього уряду є ситуації, коли інструменти, які
використовує одна держава для підвищення її безпеки,
одночасно зменшують безпеку інших держав. Така
дилема безпеки викликає занепокоєння держав щодо
майбутніх намірів та взаємного балансу сил. Наслідком
цього постають як стратегії пошуку інтересів, так і
навмисне генерування взаємної ворожнечі або конфлікту.
Як зазначають неореалісти, сучасні держави часто
проводять експансіоністську політику, що зумовлена
помилковими поглядами їх лідерів на агресію як на
єдиний спосіб гарантувати безпеку власній державі.
Шукаючи шляхи подолання подібних загроз,
неореалісти зазначають, що поміркована стратегія
постає для держав найбільш оптимальним шляхом
до безпеки у міжнародних відносинах. При цьому
більш сильні держави повинні проводити військову,
дипломатичну та економічну політику з урахуванням
можливих обмежень.
Заперечуючи погляди прибічників неореалізму,
прихильники неоліберального підходу підкреслюють
роль міжнародних організацій (зокрема – правозахисних)
у зміцненні міжнародних відносин військового
співробітництва та зменшенні дилеми безпеки. Вони
наголошують на перевагах міжнародних інституцій,
пов’язаних з операціями в інформаційній сфері,
реалізацією міжнародно–правових норм, зменшенням
транзакційних витрат.
Якщо неореалісти вважають, що держави
зосереджують увагу на відносній користі та потенціалі
військових конфліктів, то неоліберальні теоретики
дотримуються того погляду, що держави в міжнародних
відносинах насамперед концентруються на абсолютних
перевагах та перспективах співпраці. У політологічних
дослідженнях представників неолібералізму висловлюється припущення, що потенціал військових конфліктів
є завищеним неореалістами. Головний засіб подолання
подібних ситуацій вони вбачають у діяльності
відповідних міжнародних інституцій.
Неоліберальні теоретики стверджують, що міжнародні інституції можуть пом’якшити наслідки існуючого
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безвладдя в міжнародних відносинах для міждержавного
партнерства (зокрема – для міжнародного військового
партнерства). Хоча теорія неолібералізму визнає, що
в міжнародній системі відсутній єдиний центр вищої
влади, вона стверджує, що подібну ситуацію можна
регулювати різними інструментами: ліберальною
демократією, економічною взаємодією, ліберальними
інститутами суспільства. Їх поєднання знаходить
вираження в різноманітних складних транснаціональних
зв’язках, що виникають між державами та суспільством.
Р. Кехоне та Дж. Най застосовують для їх характеристики
поняття комплексної взаємозалежності, зазначаючи, що
роль такої взаємозалежності в міжнародних відносинах
постійно зростає [16, p. 728]. Неоліберальна перспектива
розвитку міжнародних відносин – це повністю
взаємозалежний світ.
Відповідно, неоліберальна теорія міжнародного
військового партнерства стверджує, що існування
та поширення ринкових відносин (зокрема – вільної
торгівлі) помітно знижує вірогідність прямого
військового конфлікту. Прибічники неоліберального
підходу дотримуються думки, що в інтересах кожної
країни уникати війни проти держави, яка має розвинені
економічні та торговельні зв’язки. Як засвідчують
угоди про контроль над озброєннями, навіть військові
конкуренти можуть виявити, що вони зацікавлені в тому,
щоб контролювати свою конкуренцію за владу. Високий
рівень взаємодії з багатьох питань через різноманітні
канали зв’язку (державні та приватні, формальні й
неофіційні) можуть мінімізувати потребу використання
державою військової сили, уможливлюючи досягнення
її стратегічних цілей іншими засобами міжнародного
співробітництва [17, p. 350].
Таким чином, для неоліберальної теорії міжнародного військового партнерства дотримання миру
в світі є можливим, навіть за умови відсутності
глобальної влади в міжнародних відносинах, якщо
самі держави шукатимуть спільну основу, укладаючи
міжнародні альянси й утворюючи відповідні інституції.
Не зосереджуючи увагу виключно на проблемі
військовому виживанні держав, неоліберали вважають,
що спільність позицій у різних сферах (релігійній,
культурній, економічній, політичній) має призвести
держави до укладання альянсів та взаємозалежності, що
запобігатиме розв’язуванню війн [14].
Незважаючи на те, що прибічники неоліберального
підходу підкреслюють переваги діяльності міжнародних
організацій у військовій сфері, це робиться переважно
з точки зору національних держав. Зокрема, у межах
неоліберальної доктрини висловлюється думка,
що міжнародні організації як актори міжнародного
партнерства захищають насамперед державні інтереси,
«оскільки забезпечують менш дорогий та більш зручний
інструмент реалізації міжнародних відносин, ніж пряме
державне втручання» [18, p. 353].
Порівняно з неоліберальними доктринами, конструктивістський підхід характеризується більшою гнучкістю
щодо визначення важливості недержавних суб’єктів
як акторів міжнародного військового партнерства. Як
стверджують прибічники конструктивізму, міжнародні
організації як актори міжнародного військового
партнерства відіграють самостійну роль у міжнародній
політиці [19, p. 175].
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З позицій конструктивістської теорії, анархія
виявляє себе як важлива характеристика системи
міжнародних відносин. Однак, на відміну від
неолібералів, конструктивісти вважають, що подібна
ситуація не є вихідною умовою міждержавної взаємодії,
а скоріше являє собою закономірний результат, до якого
призводить політика розвинених держав як провідних
акторів міжнародних відносин. Отже, та обставина, що
національні держави є суверенними, водночас означає, що
вони так само значною мірою є юридично та політично
незалежними, що фактично робить міжнародне право менш
авторитетним та ефективним, ніж внутрішньодержавні
правові системи. Тому багато дослідників, які здійснюють
політологічні дослідження міжнародного військового
партнерства з позицій конструктивістського підходу,
вважають, що саме недотримання норм міжнародного
права з боку національних держав є головною причиною
розв’язування війн [14].
Відповідно,
до
теоретико–методологічних
засад конструктивізму, в контексті аналізу проблем
міжнародного
військового
партнерства,
набуває
актуальності вивчення досвіду діяльності міжнародних
організацій у зазначеній сфері міжнародних відносин
[20, p. 25]. Одним із досягнень застосування теоретико–
методологічного
інструментарію
конструктивізму
до аналізу міжнародного військового партнерства на
сучасному етапі постає концепція інтерорганізаціоналізму,
спрямованого на вивчення емпіричної сфери міжнародних
відносин, пов’язаною з діяльністю міжорганізаційних
мереж інституцій безпеки (зокрема – НАТО та ЄС).
На нашу думку, саме конструктивістський підхід дає
змогу найбільш повно розкрити суперечливий характер
взаємодії суб’єктів міжнародного військового партнерства,
оскільки враховує як переваги, так і недоліки, притаманні
діяльності кожного з них.
Дослідження міжнародного військового партнерства
дає змогу представити його як невід’ємний складник
системи міжнародного партнерства, що набуває все
більшої значущості в контексті розвитку міжнародних
відносин на сучасному етапі. Його сутність позначає
добровільну співпрацю країн, що передбачає об’єднання
ресурсів, зусиль для досягнення певних успіхів у різних
галузях військової діяльності. Розуміння міжнародного
військового партнерства як важливого компонента
системи міжнародних відносин та оборонної політики
держави обумовлено тим, що воно охоплює міждержавні
відносини у військовій сфері та спрямоване на вирішення
питань національної безпеки та є багатоаспектним,
відбувається в декількох сферах і виконує низку функцій.
До головних наукових підходів, що дають змогу
розкрити поняття й сутність міжнародного військового
партнерства як політичного феномена, визначити
його суб’єктів і способи взаємодії між ними, належать
неореалізм, неолібералізм та конструктивізм. По–
різному оцінюючи роль суб’єктів міжнародного
військового партнерства і засоби взаємодії між ними,
їх представники доходять згоди щодо значущості цього
складника сфери міжнародних відносин.
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International military partnership: concept and essence
The main modern approaches (neo–realism, neo–liberalism and
constructivism) are considered to determine the concept and essence of the
international military partnership as a political phenomenon, assess the role of
the subjects of the international military partnership and the means of interaction
between them.
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Методи визначення результатів пропорційного
голосування: різновиди й особливості
застосування

Аналізується механізм визначення результатів пропорційного
голосування. Метою статті є визначення відмінностей між способами
пропорційного розподілу мандатів і дослідження впливу, який вони
справляють на конфігурацію партійних систем різних країн. Досягнення мети
забезпечувалось використанням комплексу методів, серед яких основними є
методи математичного моделювання та порівняння. Автором проаналізовано
сутність та особливості основних методик пропорційного розподілу
голосів – методів виборчої квоти та методів дільників, охарактеризовано
їх основні модифікації, розглянуто особливості їх використання у світовій
електоральній практиці, визначено переваги й недоліки існуючих способів
пропорційного розподілу мандатів.
Ключові слова: метод виборчої квоти, метод дільників, квота Гейра,
квота Гаґенбах–Бішоффа, квота Друпа, правило найбільшої середньої,
правило найбільшого залишку, метод Д’Ондта, метод Імперіалі, метод Сен–
Лаґю, датський метод.

Серед існуючих на сьогодні виборчих систем
особливою популярністю користується пропорційна
система голосування, через стимулювання розвитку
багатопартійності, створення сприятливих умов для
функціонування невеликих політичних партій, можливість
врахування політичних симпатій виборців країни,
загальний демократизм пропорційного голосування [11].
Тому вкрай важливо дослідити механізм пропорційного
переведення голосів виборців у депутатські мандати,
бо саме від обраної методики розрахунків залежить
остаточний розподіл мандатів, а, отже, і загальний вектор
політичного курсу країни. Зазначена проблема має суто
математичне підґрунтя, але політичні реалії та теоретичне
моделювання доводять, що вміле застосування числових
методик впливає на остаточні результати для партій і
кандидатів.
Метою написання статті є узагальнення методів
визначення результатів пропорційного голосування,
аналіз відмінностей між ними та дослідження впливу,
який справляє застосування різних методик підрахунку
на конфігурацію партійних систем країн.
Останніми роками з’явилося багато праць,
присвячених висвітленню способів пропорційного
розподілу мандатів [1; 2; 6; 12]. Серед них слід відзначити ґрунтовну монографію Ю. Ключковського, в якій
через призму дослідження правових аспектів виборчих
систем у контексті світового досвіду найбільш повно
проаналізовано сутність та особливості основних
методик пропорційного розподілу голосів [6].
Змістовною й цікавою є доповідь авторського колективу
Національного інституту стратегічних досліджень щодо
аналізу найбільш поширених у світі пропорційних
виборчих систем та перспектив їх запровадження у
національне державотворення та правотворення [5]. Але
відносини, пов’язані з методиками підрахунку голосів,
у зазначених вище працях досліджуються під кутом
зору правознавства. Що ж до фахових політологічних
досліджень з цієї проблематики, вони майже відсутні,
а наявні матеріали викладено досить поверхово й
фрагментарно.
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Для пропорційного розподілу мандатів використовуються два основних методи: метод виборчої квоти
та метод дільників. Перший ґрунтується на визначенні
виборчої квоти (виборчого метру), під якою розуміють
мінімальне число голосів, необхідне для отримання
одного депутатського мандату.
Основним методом визначення виборчої квоти, на
якому базуються всі інші його конфігурації, є метод
англійського баррістера Томаса Гейра, який у 1855 р.
запропонував розраховувати квоту за найпростішою
формулою: Q=V/M, де Q – виборча квота, V – загальне
число голосів виборців, M – загальне число мандатів.
Визначення кількості отриманих кожною партією
мандатів проводять за формулою m=v/Q, де m – кількість
отриманих кожним партійним списком депутатських
місць, v – число голосів виборців, зібраних кожною
партією, Q – виборча квота. Ціла частина результату
ділення показує, скільки мандатів отримає партія.
Метод пропорційного розподілу мандатів за формулою
Т. Гейра використовується у багатьох країнах, зокрема,
на виборах до Державної Думи Російської Федерації,
бундесрату Німеччини та ін.
Визначення результатів пропорційного голосування
за методом Т. Гейра уявляється досить простим і
зрозумілим (через це квоту Гейра часто називають
природною квотою), однак сучасні політичні реалії
набагато складніші, ніж класичні приклади. Такі
об’єктивно існуючі обставини, як застосування виборчого
бар’єра, наявність недійсних бюлетенів, можливість
голосування «проти всіх» тощо обумовлюють існування
помітного недоліку застосування методу Т. Гейра:
утворення великих залишків голосів і, як наслідок,
наявність нерозподілених мандатів [4, с. 100].
Намагання уникнути цих недоліків спричинило
спроби вдосконалення формули Т. Гейра, сутність яких
полягає головним чином у намаганні зменшити розмір
виборчої квоти шляхом додавання до знаменника по 1,
2, 3… одиниці. Таке зниження квоти дозволяє відразу
розподілити значно більше мандатів. Найбільшої
популярності набули методи Е. Гаґенбах–Бішоффа та
Г. Друпа, які використовують Австрія, Люксембург,
Мальта, ПАР та ін.
Так, професор фізики й математики Базельського
університету (Швейцарія) Едуард Гаґенбах–Бішофф
у 1888 р. запропонував визначати виборчу квоту за
формулою: Q=V/M+1. Дещо інший варіант розрахунку
виборчої квоти було розроблено англійським математиком
і юристом Генрі Друпом: Q=V/(M+1)+1... Як бачимо з
формули, сутність методу Г. Друпа полягає в послідовному
збільшенні знаменника на 1, 2, 3…, поки не вийде виборча
квота, що дозволяє розподілити всі мандати.
Проілюструємо ці методи на модельному прикладі
округу, в якому розподіляється 6 мандатів, на які
претендують списки п’яти партій. Завдання даного
дослідження дозволяють нам свідомо залишити поза
розрахунками такі чинники, як наявність недійсних
бюлетенів, голосів «проти всіх» тощо. Результати
розподілу наведені у таблиці 1.
Як бачимо, застосування формули Гейра дозволяє
відразу розподілити лише три мандати з шести
необхідних, підрахунок із застосуванням квоти
Гаґенбах–Бішоффа – 4 мандати, а подальше збільшення
знаменника на одиницю за методом Друпа дозволяє
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розподілити вже 5 мандатів. Отже, очевидною перевагою
застосування квот Гаґенбах–Бішоффа та Друпа є
можливість відразу розподілити більшу кількість
мандатів, ніж при використанні квоти Гейра.
В Італії свого часу застосовувалася квота,
запропонована бельгійським політичним діячем
П. Імперіалі, яка розраховується за формулою Q=V/M+2.
М. Афанасьєва згадує також формулу, запропоновану
німецьким професором математики Х. Ф. Німайєром,
яка має такий самий ефект, що і квота Гейра, але
розраховується інакше: m=(v*M)/V [1, с. 197].
Отже, найбільшою з наведених є квота Гейра,
найменшою – квота Імперіалі; квоти Гаґенбах–Бішоффа
та Друпа, які майже не відрізняються, мають середнє
значення між цими крайніми варіантами [6, с. 59].
Математичні розрахунки дозволяють сформулювати
наступну закономірність: чим меншою є квота, тим
більш вигідно це для партії, що одержала найбільшу
кількість голосів виборців. Тому, як зазначає Р. Чупрін,
застосування квоти Імперіалі може розглядатися як
штучний спосіб спотворення пропорційності результатів
виборів на користь правлячої партії, яка прагне зберегти
за результатами нових виборів своє панівне становище
[12, с. 9].
Оперування різними варіантами квот дає змогу
програмувати
певні
електоральні
результати:
так, збільшення виборчої квоти може обмежити
представництво найбільшої партії [5]. Це буде тим
більш ефективним, чим менша кількість мандатів
розподіляється в окрузі. І навпаки, чим більша
кількість мандатів в окрузі, тим ближчими є значення
різних квот: отже, при застосуванні системи з єдиним
загальнодержавним виборчим округом, в якому
обирають весь склад парламенту, результат розподілу
мандатів практично не залежить від виду виборчої квоти.
У будь–якому випадку при застосуванні методів
квот залишаються невикористані голоси і нерозподілені

мандати, що вимагає проведення підрахунків у два етапи:
перший – із застосуванням однієї із виборчих квот, а
другий – за допомогою правил вторинного розподілу.
Останні мають багато модифікацій, розроблених і
апробованих переважно у США [1, с. 197]. Найбільш
відомими з них є метод О. Гамільтона (або правило
найбільшого залишку) та метод Т. Джефферсона (або
правило найбільшої середньої).
За правилом найбільшого залишку нерозподілені
мандати віддаються партіям, що мають найбільші
залишки голосів виборців (або, що еквівалентно,
найбільші дробові частини результату ділення,
проведеного на першому етапі). Результати подібного
розрахунку для згадуваного вище модельного виборчого
округу наведено в таблиці 2 (підкресленням виділено
найбільші залишки, які принесли партіям мандати на
другому етапі).
Правило найбільшого залишку сприяє невеликим,
менш впливовим партіям, які «підбирають» мандати, що
залишилися після першого розподілу, а це, тим самим,
стимулює збільшення кількості малих партій [2, с. 137].
Причому, чим менша кількість мандатів, тим більше ця
система сприяє дрібним політичним партіям [4, с. 101].
Але іноді це правило застосовується з обмеженнями: в
Угорщині нерозподілені мандати передаються тільки тим
спискам, залишки голосів у яких перевищують 2/3 квоти.
За правилом найбільшої середньої розподіл мандатів
відбувається трохи складніше: мандати, що залишилися,
розподіляються між партіями, які мають найбільшу
середню, за формулою: Z=v/(m+1), де Z – середня, v –
число голосів виборців, зібраних кожною партією, m
– кількість мандатів, отриманих списком при першому
розподілі (який можна проводити як за природною
квотою, так і за квотою Гаґенбах–Бішоффа). Додавання
до дільника одиниці є важливим у тому випадку, коли при
першому розподілі партія не отримала жодного мандата,
бо, як відомо, на нуль ділити не можна. Результати

Розподіл мандатів за квотами Гейра, Гаґенбах–Бішоффа, Друпа
Партії

Голоси

А
Б
В
Г
Д
Разом

20.000
16.000
34.000
43.000
37.000
150.000

Квота Гейра,
Q=V/M

Мандати за
квотою Гейра

25.000
–

0
0
1
1
1
3

Квота
Гаґенбах–
Бішоффа,
Q=V/M+1

21.429
–

Мандати
за квотою
Гаґенбах–
Бішоффа
0
0
1
2
1
4

Квота Друпа,
Q= V/(M+1)+1

Мандати за
квотою Друпа

18.750
–

1
0
1
2
1
5

Розподіл мандатів за квотою Гейра та методом найбільшого залишку
Партії

Голоси

А
Б
В
Г
Д
Разом

20.000
16.000
34.000
43.000
37.000
150.000
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Мандати, І етап
(за квотою Гейра)
0
0
1
1
1
3

Використані
голоси
0
0
25.000
25.000
25.000
75.000

Залишок
голосів
20.000
16.000
9.000
18.000
12.000
75.000

Таблиця 1

Мандати, ІІ
етап
1
1
0
1
0
3

Таблиця 2
Мандати,
підсумок
1
1
1
2
1
6
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Розподіл мандатів за квотою Гейра та методом найбільшої середньої
Партії

Голоси

А
Б
В
Г
Д
Разом

20.000
16.000
34.000
43.000
37.000
150.000

Мандати, І етап
(за квотою Гейра)
0
0
1
1
1
3

Середня, Z=v/
(m+1)
20.000
16.000
17.000
21.500
18.500
–

Мандати,
ІІ етап
1
0
0
1
1
3

Розподіл мандатів за методом дільників Д’Ондта
Партії
А
Б
В
Г
Д
Разом

:1
20.000
16.000
34.000
43.000
37.000
–

:2
10.000
8.000
17.000
21.500
18.500
–

подібних підрахунків у визначеному вище модельному
окрузі вміщено в таблиці 3.
Як бачимо, правило найбільшої середньої сприяє
великим, більш впливовим партіям, бо дозволяє їм
отримати нерозподілені при першому підрахунку мандати,
і майже зовсім не залишає шансів невпливовим партіям.
При застосуванні методу найбільшої середньої
можливий й інший варіант визначення результатів, коли
розподіл мандатів відбувається відразу за правилом
найбільшої середньої, без застосування методів квот для
першого розподілу мандатів. Але проведені дослідження
показують, що обидва варіанти дають однаковий
кінцевий результат [2, с. 138].
Існує ще один метод, який дуже сприяє великим партіям
– метод найсильніших списків: мандати, які залишилися
нерозподіленими в кінці першого розподілу, надаються
списку, який отримав найбільшу кількість голосів. Цей
метод досить рідко використовувався в минулому й не має
прикладів застосування сьогодні [4, с. 101].
Отже, при однаковому розподілі голосів між
політичними партіями остаточна картина виборів буде
різною в залежності від обраного способу розподілу
мандатів [10]. Вибір цього способу не є випадковим і
ґрунтується на реальному розподілі політичних сил в
країні, особливостях конфігурації партійної системи,
реальній та прогнозованій структурі парламентських
коаліцій тощо. Ці та інші чинники обумовлюють і
загальну спрямованість виборчої системи: орієнтація її
на великі впливові партії вимагає застосування правила
найбільшої середньої, а орієнтація на невеликі, менш
впливові партії є результативною при використанні
правила найбільшого залишку.
Ще одним методом пропорційного розподілу
мандатів є метод дільників. Він полягає в послідовному
розподілі числа голосів, отриманих кожним партійним
списком, на визначену серію дільників. Підвалини методу
було закладено в 1882 р. бельгійським математиком і
юристом, професором Гентського університету Віктором
Д’Ондтом, який запропонував визначати результати
пропорційного голосування наступним чином:
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:3
6.666
5.333
11.333
14.333
12.333
–

Таблиця 3
Мандати,
підсумок
1
0
1
2
2
6

Таблиця 4
Мандати
1
0
1
2
2
6

1) число отриманих кожною партією голосів
слід поділити послідовно на ряд натуральних чисел,
починаючи з одиниці (на 1, 2, 3, 4...);
2) частки від ділення треба розташувати в убутному
порядку;
3) далі слід розподіляти по одному мандату тим
спискам, яким відповідають найбільші частки від
ділення до вичерпання кількості мандатів.
Проілюструємо цю методику розрахунку на прикладі
вище розглянутого модельного округу, в якому 5
політичних партій змагаються за 6 мандатів. Результати
ділення наведено у таблиці 4 (найбільші частки,
які принесли партіям по одному мандату, виділено
підкресленням).
Як бачимо, метод дільників В. Д’Ондта помітно
сприяє партіям–фаворитам: застосування цього методу
(як і правила найбільшої середньої) дає перевагу більш
впливовим і чисельним партіям. Досвід застосування
метода Д’Ондта мають багато країн, серед яких Австрія,
Аргентина, Бельгія, Болгарія, Іспанія, Нідерланди,
Німеччина, Польща, Португалія тощо.
На відміну від методу виборчої квоти, метод
дільників не вимагає проведення додаткових розрахунків
і дозволяє відразу розподілити всі мандати. Але
використання методу ускладнюється, якщо у великому
багатомандатному окрузі треба обрати, наприклад, весь
склад парламенту, що вимагає застосування значно
більшої серії дільників, ніж у наведеному вище прикладі.
Існують модифікації методу В. Д’Ондта, які
відрізняються між собою, власне, порядком обраної серії
дільників. Так, П. Імперіалі запропонував ділити число
отриманих кожною партією голосів послідовно на такий
же ряд чисел, як і в методі Д’Ондта, але починаючи з
двійки (2, 3, 4, 5…), що буде сприяти найвпливовішій
партії. Для малих партій надзвичайно сприятливим є
«датський» метод, де дільники складають наступний
ряд: 1, 4, 7, 10… У сучасній електоральній практиці ця
методика майже не використовується [6, с. 63], (назвою
метод зобов’язаний Данії, де його використовують на
одному з етапів підрахунків). За методом французького
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Розподіл мандатів за методом Імперіалі та «датським» методом
Партії
А
Б
В
Г
Д
Разом

:2
10.000
8.000
17.000
21.500
18.500
–

Метод Імперіалі
:3
:4
6.666
5.000
5.333
4.000
11.333
8.500
14.333
10.750
12.333
9.250
–
–

Мандати
0
0
2
2
2
6

:1
20.000
16.000
34.000
43.000
37.000
–

«Датський» метод
:4
:7
5.000
2.857
4.000
2.285
8.500
4.857
10.750
6.142
9.250
5.285
–
–

Розподіл мандатів за методом Сен–Лаґю (звичайним і модифікованим)
Партії
А
Б
В
Г
Д
Разом

:1
20.000
16.000
34.000
43.000
37.000
–

Метод Сен–Лаґю
:3
:5
6.666
4.000
5.333
3.200
11.333
6.800
14.333
8.600
12.333
7.400
–
–

Мандати
1
1
1
2
1
6

професора математики А. Сен–Лаґю, запропонованим у
1910 р., перший дільник дорівнює 1, а наступними є 3, 5,
7 і подальші непарні цілі числа. Сенс такої заміни в тому,
щоб зменшити перевагу найбільшої партії і допомогти
менш впливовим партіям [4, с. 102]. Але з метою
уникнення надмірної фрагментації представницьких
органів може використовуватись модифікований метод
Сен–Лаґю (його називають «скандинавським» через
країни застосування, зокрема, Швецію й Норвегію), коли
в якості запобіжного засобу щодо отримання мандатів
кандидатами від занадто малих і невпливових партій
може встановлюватися неявний виборчий бар’єр шляхом
збільшення першого дільника до 1,4 або 1,5. На думку
фахівців, ця методика зменшує переваги як найбільших,
так і малих партій, та сприяє підтримці середніх партій
[5]. Результати використання модифікацій методу
дільників оформлено в таблицях 5 і 6.
В Україні пропорційна система голосування
застосовувалась на виборах до Верховної Ради у
2006 і 2007 рр. Вибори 1998, 2002, 2012 та 2014 рр.
відбувалися за змішаною системою, за якої половина
конституційного складу парламенту обиралася за
пропорційною системою. Не дивлячись на постійні
зміни й вдосконалення виборчої системи, методика
визначення результатів пропорційного голосування
залишалася сталою: і попередніми, і чинним Законом
України «Про вибори народних депутатів України»
(ст.98, ч.7–9) закріплено, що при виборах народних
депутатів України використовуються методи Гейра
та найбільшого залишку. Таку ж методику розподілу
мандатів закріплено і нормами Закону України
«Про місцеві вибори» (ст.86, ч.3, 6–7) [7; 8; 9]. Слід
зауважити, що у нормах вітчизняного законодавства
методи розподілу мандатів знеособлені, бо ніде не
зазначено прізвищ авторів методик розрахунку. На
думку Р. Чупріна, застосування квоти Гейра у поєднанні
з методом найбільших залишків може вважатися однією
з найбільш сприятливих комбінацій для пропорційного
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:1,4
14.285
11.428
24.285
30.714
26.428
–

Таблиця 5

Мандати
1
1
1
2
1
6

Таблиця 6

Модифікований метод Сен–Лаґю
:3
:5
Мандати
6.666
4.000
1
5.333
3.200
0
11.333
6.800
1
14.333
8.600
2
12.333
7.400
2
6
–
–

представництва та недискримінаційних по відношенню
до малих партій [12, с. 11].
Прийнятий 7 листопада 2017 р. Верховною Радою
України у першому читанні проект Виборчого кодексу
пропонує багато суттєвих змін, серед яких зниження
виборчого порогу до 4%, створення 27 виборчих регіонів
та застосування поряд з єдиними загальнодержавними
закритими партійними списками й регіональних
відкритих списків. Законопроект передбачає заміну
змішаної системи на дворівневу пропорційну систему
із переданням залишків. При цьому розподіл мандатів
пропонується проводити в три етапи:
1) за методом Т. Гейра визначити кількість мандатів,
отриманих регіональними партійними списками, на
підставі єдиної загальнонаціональної виборчої квоти
(ст.376, ч.2). Застосування для всіх регіональних округів
єдиної квоти забезпечує, на думку дослідників, рівність
ваги голосу виборця, що відповідає конституційному
принципу рівного виборчого права [6, с. 116];
2) незаміщені мандати не перерозподіляти у регіоні,
а передати до єдиного загальнонаціонального округу,
де розподілити між загальнодержавними партійними
списками на підставі повторного застосування тієї ж
формули Гейра: для цього слід визначити цілу частину від
результату ділення загальної кількості невикористаних
голосів виборців, поданих у загальнодержавному
виборчому окрузі на підтримку партійного списку, на
загальнонаціональну виборчу квоту (ст.376, ч.4);
3) для розподілу решти депутатських мандатів між
партіями, загальнодержавні списки яких мають більші
порівняно з іншими дробові залишки після ділення на
попередньому етапі розподілу, застосувати правило
найбільшого залишку (ст.376, ч.5) [3].
Запропонована методика розподілу мандатів є досить
складною як у технічному плані, так і в сприйнятті
пересічними виборцями, тому вимагає, крім спеціальної
підготовки членів виборчих комісій, проведення
додаткових прогностичних досліджень стосовно зміни
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ролі малих та середніх партій в результаті застосування
нової методики розрахунку.
Висновки. Обрання методики пропорційного
розподілу мандатів залежить від багатьох об’єктивних
і суб’єктивних чинників і тісно пов’язане з існуючим
у країні типом партійної системи. Ідеального або
абсолютно справедливого метода розподілу мандатів
не існує, бо кожен має свої переваги й недоліки.
Перевагами квотних методик є порівняна простота,
відсутність потреби проводити складні математичні
розрахунки. До того ж їх використання дозволяє
досить легко контролювати правильність методики. З
іншого боку, підрахунки за методами квот доводиться
проводити в два етапи, через неможливість розподілити
відразу всі мандати. Методи дільників не залишають
нерозподілених місць вже на першому етапі, але є
досить складними у математичному плані і тому менш
зрозумілими пересічному виборцю. Крім того, існує
прямо пропорційний зв’язок між кількістю мандатів, які
треба розподілити, та кількістю дільників.
Обрання конкретної методики може створити певну
перевагу тій чи іншій політичній партії, причому бажані
пріоритети та симпатії будуть закріплені абсолютно
легально, у відповідності до чинного законодавства країни.
Але за певних обставин застосування різних способів
розподілу мандатів може вплинути на остаточні результати
виборів і навіть змінити конфігурацію майбутніх
коаліцій у парламентах. Тому в умовах модернізації
політичної системи України перспективним напрямом
подальших наукових розвідок є дослідження чинників,
що обумовлюють використання в Україні існуючих
методів розподілу мандатів, та прогнозування можливих
змін у виборчій, партійній та політичній системах у разі
зміни методики підрахунку результатів голосування.
Запропонована у проекті Виборчого кодексу України
методика поєднує елементи, апробовані в умовах різних
моделей політичних систем, але потребує подальших
досліджень стосовно українських політичних реалій.
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Methods of determining the results of proportional voting:
varieties and application peculiarities
The article is devoted to the analysis of the mechanism of determining the results
of proportional voting. The purpose of the article is to identify the differences between
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the ways of proportional distribution of mandates and study the influence they make on
the configuration of party systems of different countries. Achievement of the goal was
ensured by using a set of methods, among which the main methods are mathematical
modeling and comparison. The author analyzes the essence and peculiarities of the
basic methods of proportional distribution of votes – methods of the electoral quota
and methods of divisors, describes their main modifications, discusses the features of
their use in world electoral practice, identifies the advantages and disadvantages of
existing methods of proportional distribution of mandates.
Keywords: method of electoral quota, method of divisors, Hare quota,
Hagenbach–Bischoff quota, Droop quota, the highest average rule, the maximum
residue rule, D’Hondt method, Sainte–Laguë method, Imperiali method, Danish method.
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Енергетичні транзити як предмет дослідження
суспільних наук1

Охарактеризовано явище енергетичного транзиту, зокрема у
контексті урбаністичного розвитку, та виділено три його ключових
аспекти: інститути (рівні), інтереси (актори), ідеї (соціальна динаміка).
Проаналізовано особливості підходів політології, соціально–економічної
географії та планування до розуміння енергетичного транзиту. Ці три
дисципліни зробили значний внесок в обговорення енергетики не лише в
урбаністичних та регіональних дослідженнях, але також суспільних науках
загалом. Відзначено, що більшість напрямів досліджень, що займаються
енергетикою та урбаністичними змінами, схильні зберігати штучний поділ
між соціальними та технічними науками, фокусуючись на технологічних
інноваціях, ігноруючи соціальні умови, в яких вони реалізуються.
Ключові слова: енергоефективність, енергетика, транзит, простір,
урбанізація, технологія.

Енергетичний транзит – радикальний, системний і
керований перехід до більш стійких чи ефективніших
моделей забезпечення і використання енергії, є однією
з основних глобальних проблем, з якими стикнулося
людство. При цьому міста, в яких споживається дедалі
більша частка енергоресурсів, розглядаються одночасно
як ключова ціль енергетичного транзиту, і як основний
інструмент у його реалізації. Зміни в енергетичній сфері,
окрім дискусій про кліматичні зміни, забезпечення
енергоресурсами та доступність енергії, породжують
соціальні та політичні проблеми для міст, суспільств та
державної політики, що, в найкращому випадку, побіжно
розглядаються у контексті енергетичного транзиту,
вузьких секторальних досліджень (транспорт, житлово–
комунальне господарство, промисловість) з акцентом на
національному чи міжнародному вимірі. Однак важливо
зазначити, що процес енергетичного транзиту та зміни
в енергетичних системах загалом мають значний вплив
на соціальні, політичні та урбаністичні процеси, які
отримали менше уваги, ніж заслуговують.
Можна виділити такі ключові аспекти енергетичного
транзиту [19]:
1. Інститути – виклики на мезо– і макрорівні
переходу. Як одна з ключових для суспільства технічних
інфраструктур, енергетична система формується у
результаті комплексної взаємодії соціальних, економічних, технологічних і політичних чинників. Вона
не зумовлена лише індивідуальним технологічним
1
Стаття підготовлена у рамках виконання науково–
дослідної роботи «Моделі національної консолідації України (на
прикладі політики енергоефективності та енергозбереження)»

330

Гілея

розвитком та відповідними моделями генерації енергії,
її розподілу та споживання. Будучи великою соціально–
технічною системою, вона значною мірою залежить від
інституційних рамок, що управляють цими процесами і
будь–який середньо– чи довгостроковий енергетичний
перехід тісно пов’язаний з фундаментальними процесами
інституційної зміни. Найбільш важливі проблеми
на цьому рівні включають інституційну інерцію та
ефект блокування, координацію діяльності і взаємодії
трансформаційного процесу на різних рівнях управління.
2. Інтереси – диспозиції акторів та переговори щодо
конфліктних цілей. Як соціальний і політичний процес,
трансформація енергетичної системи сформована
нормативно, оскільки характеризується такими цілями як
забезпечення постачання, регіональна самодостатність,
екологічна надійність тощо. Переговори щодо цих
цілей та відповідна політика пов’язані з переконаннями,
цінностями та інтересів залучених осіб. Це арена
дискусій та процесів на мікрорівні вимагає консолідації
зусиль та визначання порядку денного, відповідно,
підкреслює важливість інтересів та цінностей, позицій
і стратегій акторів для їх артикуляції.
3. Ідеї – соціальна динаміка бачень та очікувань
акторів. Якщо узгодження інтересів та цінностей
традиційно привертає значну увагу у дослідженнях
конструктивістів–технологів, то дедалі більше учених
підкреслює важливість бачення та очікувань акторів,
зокрема у формуванні нових технологічних систем.
Високі очікування та від розподільчого потенціалу
нових технологій для більш стабільної енергетичної
системи свідчать про важливість цього виміру для
сучасної енергетичної політики. Такі очікування, які
поділяються значною часткою акторів, виступають у
ролі спільної валюти між різними сферами та громадами.
Аналіз бачення та очікувань акторів у трансформації
енергетичної системи вимагає дослідження їх роль у
створенні та стиранні залежності від пройденого шляху,
їх потенціалу в управлінських процесах.
Останні дослідження про міста та їх інфраструктуру
(у тому числі енергетичну) мають новаторський характер,
аналізуючи роль простору у соціально–технічних
транзитах, однак так було не завжди. Мережеве місто
може сьогодні обмежувати сучасне суспільство [7],
проте останнім часом міста – і місця загалом – переважно
ігноруються у дослідженнях науки та технології. Для
більшості цих вчених міста були лише місцем, а не
фокусом досліджень соціально–технічної системи.
Вони також майже не намагалися осмислити відносини
між містом, технологіями, практиками та навколишнім
середовищем, незважаючи на універсальне визнання
важливості інфраструктури для міського розвитку.
Історики, які досліджували еволюцію міста і
технологій, були першими, хто вказав і дослідив
взаємовідносини між містами і їх соціально–технічними
системою, що забезпечує енергією, водою чи санітарними
послугами. У кінці 1960–х з’явилася праця Л. Мамфорда
«Міф машини. Техніка і розвиток людства» [16]. Згодом
з’явилися дві знакові публікації у «Журналі міської
історії», одна з яких аналізувала вплив технологій на
формування міста [20], а друга – «Місто і технологія»
[17] – розглядала роль політики і культури у формування
міської технологічної системи. Ці та інші насамперед
емпіричні дослідження демонстрували невідповідність
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схеми міської інфраструктури окремим положенням
функціоналізму, ринкової логіки та технологічному
детермінізму, та залежність від численних політичних,
культурних, економічних, екологічних чинників,
характерних для кожної місцевості [21].
Однак цей історичний підхід до розуміння
формування сучасної міської структури не намагався
побудувати загальної моделі наукового пояснення
відносин між містом та його соціально–технічною
системою. Винятком стала праця Т. Хаджа [10] про
електрифікацію США, Великобританії та Німеччини у
кінці ХІХ – на початку ХХ ст., в якій він запропонував
поняття «регіональний технологічний стиль» для
пояснення різних траєкторій розвитку територій, та
новаторська на той час праця М. Мелозі «Санітарне
місто» [15], що досліджує розвиток водопостачання,
відведення стічних вод та утилізації твердих відходів у
США починаючи з часів колоніалізму.
Місто також перебуває у центрі уваги останніх
досліджень про просторовість соціально–технічних
мереж. Інфраструктура стала популярним інструментом
для розуміння значення міських умов у сучасному
мінливому світі. Реформи житлово–комунального
господарства, зміна клімату та формування мережевого
суспільства активізували дискусії про міську
інфраструктуру між географами, міськими соціологами,
політологами та істориками–екологами. Разом вони
запропонували новий підхід до просторового виміру
соціально–технічної системи і збагатили наукові
дослідження проблематикою простору, місця і масштабу,
що раніше ігнорувалася.
Їхні праці відкидають спрощене розуміння місць
як таких, що зводяться до об’єктів, юрисдикції
над територією чи рівня управління. Замість цього
стверджується, що, по–перше, місто є як продуктом,
так і посередником у соціально–матеріальних процесах.
Такий коеволюційний підхід допомагає зрозуміти не
лише як соціально–технічна система впливає на процеси
урбанізації, але і навпаки – як міські умови та зміни
визначають соціально–технічні зміни. По–друге, місто
розглядається як багатоаспектний об’єкт: воно може
бути актором політики, площадкою для експериментів
чи мережею соціально–технічних відносин. По–третє,
відносини між містом та його інфраструктурою є цілком
політичними [14]. Соціально–технічні зміни ніколи не
є однозначно позитивними і приносить більшу вигоду
одним соціальним групам, ніж іншим. Тому вченим
слід звернути увагу на суперечності і конфлікти у ході
трансформації міської інфраструктури. По–четверте,
слід брати до уваги динаміку масштабу та політику
соціально–технічних систем, що передбачає вивчення
змін у відносинах місцевих, регіональних, національних
та міжнародних структур і шляхів їх формування.
Просторовий вимір енергетичних систем, так
само як їх трансформація, розглядається у соціально–
економічній географії, політології та плануванні. Ці
три дисципліни зробили значний внесок в обговорення
енергетики не лише в урбаністичних та регіональних
дослідженнях, але також суспільних науках загалом.
Соціально–економічні
географи
розглядають
просторові аспекти енергетичних переходів і
стверджують, що при цьому аналізуються не лише
«розподіл діяльності, пов’язаної з енергетикою, у
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конкретному просторі», але також і «основоположні
процеси, що зумовлюють появу цих моделей» [4,
р. 333]. Вони вивчають включення енергетичних
транзитів у ширший політичний та економічний
контексти, які значною мірою впливають на перебіг та
результати кожного переходу. Сучасні тенденції, такі
як зміна клімату та скорочення природних ресурсів,
зумовили дедалі більший інтерес до енергетичних
питань у сфері соціально–економічної географії [3].
Ключові питання, що розглядаються географами,
включають матеріальність, соціальне конструювання,
представництво, розподіл та присвоєння енергетичних
ресурсів [9]. Понад те, географи–енергетики мають
справу з геополітичним вимірами, такими як глобальна
політекономія енергетичного сектору та міжнародні
енергетичні відносини, а також досліджують роль
масштабу в управлінні енергетикою [2]. Місцевий та
регіональний вплив на структурні зміни на енергетичному
ринку, такі як енергетична бідність, є новим напрямом
для географів–енергетиків [6]. Крім того, економічні
географи також активно досліджують інновації в
енергетичному секторі. З огляду на широкий спектр
проблем та підходів єдиний науковий підхід в географії
енергетики відсутній, що дає підстави С. Джасто
стверджувати, що цей напрям досліджень залишається
недостатньо осмисленим [11, р. 547]. Загалом географія
енергетики допомагає зрозуміти соціальне продукування
простору через енергетичні транзити, включаючи вплив
нерівномірного просторового розвитку, роль масштабу
та соціально–просторову матеріальність енергетики.
У політології дискусії про енергетику міста й
управління кліматом почалися майже десятиліття
тому. Хоча багато публікацій має описовий характер та
орієнтовані на розробку рекомендацій щодо реалізації
державної політики у цій сфері, вони зробили значний
внесок у наукові дискусії про енергетичні переходи
[1]. Нові форми управління, такі як «управління через
експеримент» [5] та взаємодія між міським (локальним),
національним та міжнародним рівнями енергетичної
політики також є предметом аналізу.
Подальші дослідження допомогли зрозуміти
інституціоналізацію та результати енергетичного
управління.
Численні
дослідження
конкретних
випадків трансформації міського управління через
політику захисту клімату та забезпечення енергетичної
ефективності дають змогу зрозуміти різноманіття
місцевого та регіонального контексту енергетичних
переходів [8]. На додаток роботи про міста–регіони та
міські мережі [13] досліджують просторовий масштаб
енергетичних транзитів поза рамками окремих міст.
Нарешті, критичне осмислення таких ключових слів
як «розумне», «стійке», «низьковуглецеве» місто
стимулюють дискусії про енергетичні транзити, зокрема
щодо їх цілей з огляду на різні науково–теоретичні
підходи, такі як багаторівневе урядування [12] та
керованість [18]. Таким чином політологічна література
підкреслює міський та регіональний вимір енергетичного
транзиту та аналізує результати запровадження нових
форм державного управління.
У плануванні дискусії про енергетичні транзити
переважно зосереджені навколо різних проблем
міського та регіонального планування, зумовлених
дедалі більшою часткою енергії, отриманої від
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відновлювальних джерел [22]. Ключовими питаннями
є участь та нові інституційні домовленості щодо нових
вітряних ферм, сонячних парків та біогазових заводів.
Отже, ці три напрями досліджень просторового
виміру енергетичного транзиту – соціально–економічна
географія, політологія та планування – відрізняються
і рідко пов’язані одне з одним. Енергетика є новим
напрямом досліджень для усіх цих трьох дисциплін,
зумовлюючи відмінності у підходах та необхідність
вироблення спільної теоретичної бази. Можна
виділити три перспективних напрями у дослідженнях
просторового виміру енергетичного транзиту, спільних
для цих наук. Перший аналізуватиме продукування
простору та нерівномірний просторовий розвиток
у ході енергетичного транзиту. Це включає аналіз
регіонів переможців і невдах, появу нової політекономії
енергетичного сектора та метаморфоз транзиту. Друга
спільна тема стосується ремасштабуваня державного
управління та взаємодії різних рівнів управління
в енергетичному секторі. Вона передбачає аналіз
зв’язку між місцевими енергетичними конфліктами,
енергетичною політикою держав та глобальними
інтересами; і розподілу енергії між місцевою,
регіональною, державною та наднаціональною владами.
Третьою темою є матеріальність енергетичного транзиту,
включеного в певний енергетичний ландшафт та фізичну
інфраструктуру.
Разом ці напрями досліджень дійшли спільних
висновків, зокрема про: взаємний вплив між енергетикою
та урбанізацією; важливість міст–регіонів та їх мешканців
в енергетичному метаболізмі сучасних суспільств;
значущість простору для навколишнього середовища
та структури міста у постачанні та використанні енергії
в урбанізованих регіонах; зростаючу спроможність
урбанізованих акторів управляти чи впливати на зміни,
пов’язані з енергетикою; важливість міст як місць для
енергетичних інновацій; важливість інфраструктури як
впливово інструменту енергетики.
Тим не менше, більшість напрямів досліджень, що
займаються енергетикою та урбаністичними змінами,
схильні зберігати штучний поділ між соціальними та
технічними науками, фокусуючись на технологічних
інноваціях, необхідних для досягнення визначених
енергетичних цілей, ігноруючи соціальні умови, в
яких ці інновації набувають значення і вводяться у
соціальну практику; або ж на вивченні соціально–
політичних ресурсів та форм колективної діяльності,
ігноруючи матеріальність соціально–технічних систем
та інфраструктури, що формують колективну діяльність
людства та сформовані нею.
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The phenomenon of energy transition, in particular in the context of urban
development, is highlighted, and its three key aspects are distinguished: institutions
(levels), interests (actors) and ideas (social dynamics). The specific of political
science, socio–economic geography and planning studies interpretation of energy
transit are analyzed. These three disciplines have significant impact on energy
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on technological innovations, ignoring the social context in which they are
implemented.
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Етнополітична дезінтеграція
як етнічний (етнополітичний) процес:
фактори, особливості, класифікації
За допомогою системного та порівняльного аналізу визначено
місце та роль етнополітичної дезінтеграції серед етнополітичних явищ
та процесів, виявлено та досліджено притаманні їй характеристики.
Проаналізовано взаємозв’язок процесів етнополітичної дезінтеграції та
інтеграції у сучасному світі на прикладі України та інших держав. Вказано
на перспективи дослідження цього напряму етнополітології, зважаючи на
інтенсифікацію процесів етнополітичної дезінтеграції та застосування їх як
політичних технологій, елементів гібридної війни.
Досліджено взаємозв’язок між етнічним складом населення
держави та ймовірністю виникнення дезінтеграційних тенденцій. Було
доведено припущення про те, що поліетнічність є об’єктивним фактором
(обов’язковою передумовою) виникнення та реалізації дезінтеграційних
тенденцій. Поліетнічні держави, незалежно від особливостей їх формування,
залишаються вразливими до етнополітичних і етнотериторіальних
відцентрових вимог (автономізації, розширення прав автономії,
відокремлення, сепаратизму) з боку етнічних спільнот, тоді як в моноетнічних
державах ні кількість, ні становище, ні вплив етноспільнот не сприяють
розвитку етнополітичної дезінтеграції.
Ключові слова: етнополітична дезінтеграція, етнічні процеси,
етнонаціональна політика.

Проблематика етнополітичної дезінтеграції особливо
актуальна для України, яка виявилася неготовою протидіяти
дезінтеграційним тенденціям як на політичному, так і
на правовому рівні. Ситуація ускладнювалася тим, що
на момент застосування дезінтеграційних технологій
в 2014 році поліетнічне українське суспільство
характеризувалося високим рівнем деконсолідації,
розколотістю щодо розуміння зовнішньополітичного
та етнополітичного векторів розвитку України. Адже
держава приділяла мало уваги подоланню чинників
етнополітичного розколу, гармонізації, узгодженню
інтересів, пошуку компромісів, прийнятних для
поліетнічного суспільства. Іншими словами не сприяла
інтеграційним тенденціями всередині держави, а саме
внутрішній етнополітичній, етнокультурній консолідації.
І цю проблему у своїх працях зауважують багато вчених:
О. Антонюк, К. Вітман, В. Євтух, І. Зварич, І. Кресіна,
О. Кривицька, В. Крисаченко, О. Куць, Л. Лойко,
О. Майборода, Л. Нагорна, О. Нельга, М. Обушний,
М. Панчук, Ю. Римаренко, В. Степаненко, М. Степико,
Ю. Тищенко, М. Товт, Л. Шкляр, М. Шульга.
У цьому дослідженні за допомогою системного
та
порівняльного
аналізу
спробуємо
вивчити
характеристики
дезінтеграції
як
етнічного
(етнополітичного) процесу, визначити її місце серед
інших етнополітичних явищ та процесів, проаналізувати
фактори її виникнення та особливості перебігу. Як
етнополітична дезінтеграція, так і інтеграція належать
до етнополітичних процесів, оскільки відповідають
всім характеристикам та закономірностям їх розвитку.
Окремі дослідники визначають їх, зокрема як етнічні
або етнонаціональні процеси. Вперше цей термін було
вжито в 20–х роках XX ст. дослідником М. Марром.
Хоча вивчення окремих етнічних процесів розпочалося
ще в XIX ст. При цьому головний акцент зміщувався в
бік етнооб’єднавчих процесів асиміляції, які привертали
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увагу за рахунок поглинання невеликих етнічних
груп розвиненими етносами під час контактів або
потрапляння в їх середовище. Однак аналіз окремих
етнічних процесів був фрагментарним, а об’єктивні
чинники, які є вирішальними, зокрема у виникненні,
розвитку та перебігу етнополітичних дезінтеграційно–
інтеграційних процесів, недооцінювалися.
Енциклопедичний довідник визначає етнічні
процеси як: 1) зміни різних компонентів етносу,
передусім мови, окремих елементів духовної та
матеріальної культури, самосвідомості, які відбуваються
у ході історичного розвитку; 2) будь–які процеси, що
мають стосунок до етнічності, або ж етнічно марковані
[1, с. 264]. Наголошується, що процес (з лат. processus)
перекладається як «рух вперед», що означає еволюцію.
Природа, сама суть етносів передбачає їх постійний
розвиток, еволюцію та трансформацію. Найшвидше
змінюються соціально–економічні і політичні параметри
етносів (рівень розвитку держав, їх інтеграційних
об’єднань), що згодом проявляється в етнокультурних,
етносоціальних, етнодемографічних, лінгвістичних
процесах.
О. Антонюк також визначає етнічні процеси як
сутнісні зміни в різноманітних компонентах етнічних
спільнот, зокрема в окремих елементах духовної і
матеріальної культури, мові, соціальній структурі,
самосвідомості тощо, які відбуваються в процесі
історичного розвитку людства. Ці зміни зумовлюють
принципові зрушення у бутті етносу як суб’єкта
суспільно–політичних відносин і спричинюються
історичними, соціально–економічними, політичними,
соціально–структурними, духовно–культурними факторами [2].
До історичних факторів дослідник зараховує такі
явища, як хід історичних подій, під впливом яких
формувалися взаємовідносини між етнічними групами;
особливості їх історично–соціального становлення.
Погодимося з тим, що етноси мають різну історію
взаємодії між собою. Протягом історії одні етноси
завойовували інші, змінювалася належність територій
їх проживання до різних держав. Все це позначається
на політичній поведінці етнічних спільнот у сучасному
світі. Наявність міжетнічної ворожнечі або конфліктів
в історії взаємодії етносів підвищує ризик їх рецидиву.
Соціально–економічний фактор пов’язаний зі зміною
суспільно–історичних формацій – від первісного ладу до
глобалізованого світу. Він дозволяє розмежувати типи
етноспільнот за основними стадіями їх історичного
розвитку. Навіть у сучасному світі різні етноси
перебувають на різному рівні розвитку. Адже поряд з
націями–державами розвиваються корінні та племінні
народи, які потребують особливих політико–правових
механізмів захисту. До політичних факторів етнічних
процесів зараховують форму державного правління,
політичний режим, тип державної етнополітики, тип
етнонаціональних відносин.
Характерною тенденцією розвитку сучасного
світу стала інтенсифікація процесів етнополітичної
дезінтеграції та інтеграції, що обумовлює науковий
інтерес до цієї проблематики. Хоча діалектична
взаємодія і взаємозумовленість етнополітичної дезінтеграції та інтеграції вважається в етнополітології
однією із закономірностей розвитку людства, вона не
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знайшла належного висвітлення в етнополітології.
Про взаємозв’язок явищ згадує О. Картунов, вказуючи
на нескінченну зміну процесів дезінтеграції та
інтеграції [3, c. 211]. Дослідник переконаний, що
коріння етнополітичної дезінтеграції та етнополітичної
інтеграції сягають давніх часів. Тоді дезінтеграційний
процес був обумовлений намаганнями етнічних спільнот
відмежуватись і зберегти свою окремішність. Саме
внаслідок етнополітичної дезінтеграції виникли перші
міста–поліси в Давній Греції, кількість яких сягала 160
та перші етнічні протодержави. Однак відокремлене
існування невеликих держав не забезпечувало повної
реалізації потреб та інтересів їх населення. Таким чином
почав зароджуватися природний, об’єктивний процес
етнополітичної інтеграції: етнічні спільноти зрозуміли
переваги спільного існування і почали об’єднуватись у
перші поліетнічні держави.
Повертаючись до сучасного світу, зауважимо,
що етнополітичні процеси дезінтеграції та інтеграції
можуть спостерігатися на рівні однієї держави
одночасно, що означає їх нерозривний зв’язок, і вказує
на необхідність дослідження. Для сучасного світу вже
типовою стала ситуація, за якої держава, яка виникла
внаслідок етнополітичної дезінтеграції, бере участь в
інтеграційних проектах і при цьому продовжує боротися
з дезінтеграційними тенденціями всередині. Прикладом
можуть бути пострадянські держави – Грузія, Молдова,
Російська Федерація, а тепер і Україна; балканські
держави – Сербія, Хорватія, Македонія. Це дає підстави
дослідникам робити припущення про ланцюговий
характер перебігу дезінтеграційних процесів. Його
можна відстежити на прикладі кожної зі згаданих (і не
лише їх) держав.
Наприклад, Грузія взяла активну участь в процесі
дезінтеграції Радянського Союзу, прагнучи вийти
зі складу імперії. Однак після формування власної
незалежної держави, в 90–х роках Грузії довелося вести
боротьбу із сепаратизмом на власних теренах – в Абхазії,
Південній Осетії, Аджарії, які вимагали більшого рівня
самостійності – аж до відокремлення. Як зауважує
К. Оніщенко, національні меншини на території Грузії
активізувалися для того, щоб домогтися унезалежнення
від Грузії. Однак Грузія почала придушувати відцентрові
тенденції – націогенез власних меншин, покликаючись
на принцип непорушності територіальної цілісності
суверенної держави [4, c. 712].
У сучасному світі процес дезінтеграції поліетнічної
держави юридично завжди обґрунтовується правом
націй на самовизначення. Однак самовизначення одного
народу може відбуватися лише за рахунок обмеження
прав інших народів. Держава, яка утворилася внаслідок
етнополітичної дезінтеграції, в тому числі реалізації
права народів на самовизначення, набула статусу
держави та міжнародного визнання, в свою чергу
відмовляє своїм територіям та національним меншинам,
які їх населяють, в реалізації цього права, блокуючи
ланцюгову реакцію дезінтеграційних процесів [5].
Іншими словами, застосовує політико–правові механізми
етнополітичної інтеграції (реінтеграції).
Зауважимо,
що
дезінтеграція
сприймається
переважно як деструктивний етнополітичний процес,
який знаходить вираження в автономізації, сепаратизації.
Суверенні держави намагаються його заблокувати, адже
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кожна держава намагається зберегти свою територіальну
цілісність та недоторканність кордонів. У жодній
концепції, стратегії розвитку ми не побачимо намірів,
які стосуються дезінтеграції держави або участі в
дезінтеграційних проектах. Інша справа, якщо мова йде
про інші держави, особливо ті, в яких присутня власна
національна меншина. Зовнішня етнонаціональна
політика багатьох держав містить дезінтеграційну
складову стосовно сусідніх держав, до яких має
етнотериторіальні претензії і де проживає її національна
меншина. Наприклад, Угорщина тривалий час вимагає
від сусідніх держав (України, Румунії) надання автономії
територіям, населеним своєю національною меншиною,
цим самим підживлюючи сепаратистські настрої та
дезінтеграційні тенденції в них. В середині 90–х років
держава проголосила, що несе відповідальність за
угорські спільноти за кордоном і збирається їх всіма
способами захищати. Навіть тими, які суперечать
принципам невтручання у внутрішні справи інших
держав, збереження їх територіальної цілісності.
Це дає підстави стверджувати, що, якщо раніше
процеси етнополітичної дезінтеграції та інтеграції
тривалий час сприймалися виключно як об’єктивна
закономірність етнонаціонального розвитку людства,
в сучасному світі ситуація під тиском інформаційних
технологій, нових гібридних методів ведення війни
змінилася. Раніше дезінтеграційні процеси спрямовано
практично не застосовувалися як політична технологія,
інструмент тиску на суверенні держави, маніпулювання
міжнародною громадською думкою. Досвід України
демонструє, що етнополітична дезінтеграція з
подальшою інтеграцією чи без неї може бути застосована
у будь–якій державі, яка має поліетнічний склад
населення, міжетнічні суперечності або суперечності
щодо історичної належності територій, населених
національними меншинами.
Оскільки ці характеристики притаманні абсолютній
більшості поліетнічних держав, вони можуть стати
об’єктом етнополітичної дезінтеграції або інтеграції в
позаправовий спосіб. Звідси випливає, що моноетнічність
держави суттєво знижує ймовірність виникнення
дезінтеграційних тенденцій на внутрішньодержавному
рівні, однак таких країн у сучасному світі дуже мало
(Японія, Північна та Південна Корея). Моноетнічні
держави автоматично є невразливими до етнічних
відцентрових домагань, оскільки в них домінує одна
нація з незначними вкрапленнями національних
меншин або мігрантських етносів, які не висувають
етнотериторіальних претензій.
Показово, що поліетнічність визначається дослідниками не лише, як ситуація співіснування у рамках однієї
структурованої людської спільноти (етнополітичний,
етносоціальний організми) осіб різного етнічного
походження, носіїв різних етнокультурних традицій,
етнічного менталітету. В. Євтух визначає поліетнічність
також як концепцію, яка стверджує, що різні етнічні й
мовні групи можуть безконфліктно у взаємодії проживати
у межах однієї держави й розвивати свої мови та культури
[1, c. 34]. Це є питання окремого дослідження – які фактори
нівелюють дезінтеграційний потенціал етнічності для
держави як етнополітичної системи та етнополітичної
форми організації життя етноспільнот. Наразі
припускаємо, що це демократичний режим, високий
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рівень задоволення прав етноспільнот, інтегрованість
держави в регіональні утворення, відсутність історичних
та сучасних етнополітичних конфліктів.
Слід згадати про виклики та наслідки, якими
супроводжуються сучасні дезінтеграційні етнополітичні
процеси останніх років у світі. Серед деструктивних – це
інтенсифікація міграційних процесів, проявів тероризму,
сепаратизація територій компактного проживання
національних меншин, інформаційна, гібридна війна,
нелегітимний перегляд кордонів суверенних держав.
Етнічні процеси мають кілька поширених систем
класифікації. За глибиною та вектором змін вони
поділяються на етноеволюційні та етнотрансформаційні.
Етноеволюційний процес розглядається як синтез
багаторівневої взаємодії різних чинників (історико–
політичних, соціально–економічних, природно–географічних, екологічних та ін.), які зумовлюють зміну
деяких параметрів усього етносу (або окремих його
частин). Тоді як етнотрансформаційні процеси навпаки,
призводять до зміни етнічної належності тих чи інших
груп людей, до зникнення одних і виникнення інших
етносів. Етнотрансформаційні процеси відбуваються
значно повільніше, ніж етноеволюційні, але їх наслідки
більш разючі. Ця сукупність характеристик дає нам
підстави визначити процеси етнополітичної інтеграції та
дезінтеграції скоріше як етнотрансформаційні, оскільки
вони зачіпають етноси, а не лише їх компоненти,
призводять до зміни етнічної належності цілих
етноспільнот та супроводжуються переглядом кордонів
держав, в яких проживають ці етноси.
В етнополітиці доцентрові та відцентрові
тенденції змінюють одна одну. Це знайшло відображення у класифікації етнополітичних процесів
на етнооб’єднувальні та етнороз’єднувальні [6].
Критерій
об’єднання/розмежування
як
основа
типології етнополітичних процесів має колосальне
значення для нашого дослідження. Його застосування
для
загальної
класифікації
етнополітичних
проце-сів, дуже розповсюдженої у вітчизняній
та зарубіжній етнополітології, означає, що будь–
який етнополітичний процес можна визначити як
об’єднувальний (інтеграційний) або ж роз’єднувальний
(дезінтеграційний). Що не виключає появи змішаних
типів – інтеграційно–дезінтеграційних процесів залежно
від контексту, змісту та спрямованості.
Сучасний глобалізований світ характеризується
величезною строкатістю, заплутаністю, багаторівневістю
і суперечливістю етнічних процесів, які складно
виокремити з контексту та класифікувати. Спричинено
це тим, що земну кулю населяє величезна кількість
етносів, які перебувають на різному етапі етногенезу.
Це й малочислені племена, племінні етноси, етноси,
а також етноси, які в процесі етногенезу сформували
власні держави (нації) [7]. На етногенез нашаровуються
особливості
соціально–економічного,
політичного
розвитку, взаємодія з іншими етносами в межах держав,
геополітичне розташування і навіть екологічний фактор.
Специфіку, своєрідність етнополітичних процесів
обумовлює ціла сукупність факторів.
Таким чином етнополітична дезінтеграція, як
і етнополітична інтеграція належать до етнічних
(етнополітичних процесів), оскільки фактори їх
виникнення, особливості перебігу та зміст відповідають
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найпоширенішим визначенням та характеристикам етнічного (етнополітичного) процесу. Серед них: основні
причини та об’єктивний характер дезінтеграційно–
інтеграційних процесів, їх етнотрансформаційний та
етноеволюційний вплив на етнос.
Вдалося довести тісний взаємозв’язок, взаємообумовленість та трансформацію одне в одного
процесів етнополітичної дезінтеграції, а також вказати на перспективи дослідження цього напрямку
етнополітології, зважаючи на інтенсифікацію процесів
етнополітичної дезінтеграції та інтеграції. Адже в
сучасному світі спостерігаються спроби застосування
процесів етнополітичної дезінтеграції як політичної
технології, елементів гібридної війни, інформаційної
пропаганди та тиску на суверенні держави.
Вдалося простежити прямий зв’язок між етнічним
складом населення держави та ймовірністю виникнення
дезінтеграційних тенденцій. Поліетнічність є об’єктивним фактором (обов’язковою передумовою) виникнення
та реалізації дезінтеграційних тенденцій, адже поліетнічні
держави, незалежно від особливостей їх формування,
залишаються вразливими до етнополітичних і етнотериторіальних відцентрових вимог (автономізації,
розширення прав автономії, відокремлення, сепаратизму)
з боку етнічних спільнот, тоді як в моноетнічних державах
ні кількість, ні становище, ні вплив етноспільнот не
сприяють розвитку етнополітичної дезінтеграції.
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Ethnopolitical disintegration as an ethnic (ethnopolitical) process:
factors, peculiarities, classifications
With the help of system and comparative analysis, the place and role of
ethnopolitical disintegration among ethnopolitical phenomenas and processes
are determined, and their inherent characteristics are discovered and studied. The
interrelation between the processes of ethnopolitical disintegration and integration
in the modern world on the example of Ukraine and other states is studied. The
prospect of this direction of ethnopolitics research is indicated, taking into account
the intensification of ethnopolitical disintegration and integration processes and
their usage as political technologies, elements of the hybrid war.
The assumption that polyethnicity is an objective factor (a prerequisite)
for the emergence and implementation of disintegration tendencies has been
proved. With the help of comparative analysis it was demonstrated that polyethnic
states, regardless of the peculiarities of their formation, remain vulnerable to
ethnopolitical and ethnoterritorial demands (autonomy, expansion of the rights
of autonomy, separation, separatism) by ethnic communities, while in monoethnic
states neither quantity, situation, nor the influence of ethnic communities contribute
to the development of ethnopolitical disintegration.
Keywords: ethnopolitical disintegration, ethnopolitical integration, ethnic
processes, ethnonational policy.
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Нові «обличчя» політичної влади
Метою статті є аналіз трансформацій політичної влади в сучасному
світі в контексті створеної С. Льюксом «тривимірної» моделі влади.
Дослідження третього «обличчя» влади виходить із спільного ядра усіх
розмов про владу, а саме уявлення про те, що А певним чином здійснює вплив
на В. Втім, при застосуванні цього «примітивного» уявлення до аналізу
політичного життя необхідно розуміти, що А здійснює свій вплив значимим
чином. Саме критерії значимості впливу відрізняють погляди на владу.
Всі погляди на владу можна розглядати як альтернативні інтерпретації
одного й того ж поняття влади, відповідно до якого А здійснює владу над
В, коли А впливає на В способом, що суперечить інтересам В. Важливою
рисою «тривимірного» погляду на владу є припущення, що люди не завжди
усвідомлюють власні інтереси. Третє «обличчя» влади полягає у здатності
створювати ситуацію, коли суспільні конфлікти не можуть набути явного
характеру. Така влада повинна бути невидимою, але одночасно вона є
найбільш ефективною владою.
Ключові слова: влада, вплив, інтереси, конфлікт, насилля, соціальна
система.

Більшість вітчизняних та зарубіжних дослідників
наполягає на необхідності концептуального дослідження
сутності політичної влади. На їх думку, важливість
продовження наукових розвідок у даному напрямку
обумовлена наступними моментами: по–перше, наявні
концепції влади не позбавлені недоліків, простежується
некоректність дефініцій, непослідовність у викладі,
суперечності в логіці формулювання поняття; по–друге,
за наявності значного обсягу літератури (насамперед,
зарубіжної) з владознавчої тематики мало монографічних
праць, спеціально присвячених концептуальному аналізу
кратологічних знань взагалі. У науковій літературі
переважає розгляд окремих аспектів політичної влади
без аналізу всього спектру проблем, що стосуються
змісту поняття, тому цим дослідженням властивий
фрагментарний характер [1, с. 177–178]. З огляду на це,
актуальним є звернення до нових зарубіжних напрацювань
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в сфері кратології. Метою статті є аналіз трансформацій
політичної влади в сучасному світі в контексті створеної
С. Льюксом «тривимірної» моделі влади.
Проблемам
трансформації
феномену
влади
присвячені праці багатьох вітчизняних та зарубіжних
науковців. Проте, у вітчизняному дискурсі політичної
влади не достатньо представленим є доробок відомого в
світі вченого С. Льюкса. Серед вітчизняних досліджень,
присвячених «радикальному погляду» на владу, можна
виділити праці Т. Лупула «Латентність преференційного
конфлікту
реальних
інтересів
«тривимірного
обличчя влади» Стівена Льюкса» [2], Б. Дем’яненко
«Транформація «обличчя» влади в сучасній зарубіжній
кратології» [3] та «Розвиток кратологічних знань в
Україні» [4], І. Жаровської «Теорія влади»[5], А. Зоткіна
«Трансформація владних відносин: від примусу до
інформаційного панування» [6], Є. Цукора «Політико–
правові концепції феномену політичної влади» [7],
І. Попової «Соціологічний підхід до дослідження
легітимності та легітимації» [8, с. 21–41].
Серед зарубіжних дослідників істотний внесок
у розуміння феномену влади взагалі здійснили
Дж. Агамбен, Дж. Аppігі, А. Бадью, Ч. Барнард,
Ж. Батай, Дж. Батлер, У. Бек, Р. Берштедт, М. Бланшо,
Н. Боббіо, Т. Болл, П. Бурдьє, Д. Валадес, Б. Варні,
Т. Вартенберг, В. Геллнер, А. Глетцмейер, А. Глюксман,
Р. Грін, Ж. Дельоз, Ж. Дерріда, Дж. Дебнем, Р. Жирар,
Е. Канетті, Ф. Конноллі, С. Клегг, А. Кожев, Дж. Крамер,
Ф. Лаку–Лабарт, Т. Маршалл, Ш. Муфф, Дж. Найджел,
Ж–Л. Нансі, Ф. Ніцше, Р. Нозік, Ф. Оппенгейм,
Г. Палермо, Ж.–К. Пассрон, Дж. Пфейфер, Ж. Рансьєр,
М. Ротбарт, К. Скіннер, Е. Тоффлер, Ф. Федьє,
М. Гайдеггер та багато інших вчених.
В свій час М. Вебер дав класичне визначення влади як
можливість суб’єкта реалізувати власну волю всупереч
опору інших учасників політичної взаємодії [9, с. 644–
645]. В цьому контексті політична влада пов’язується з
людськими відносинами та конфліктами, що виникають
всередині них. Ще одним важливим наслідком, що
випливає з веберівського визначення, є розуміння
політичної влади як можливості застосування насилля.
На цій підставі деякі дослідники навіть заперечують
обов’язковий зв’язок влади та насилля [10, с. 106–107].
Проте, необхідно нагадати, що у М. Вебера найвищим
проявом політичної влади є державна влада, котра постає
нічим іншим як легітимною можливістю застосовувати
насилля.
В наш час політологічна теорія намагається відійти
від тлумачення влади у його взаємозв’язку з можливістю
прямого застосування фізичного насилля. Як зазначає
Б. Дем’яненко, впродовж історії розвитку людство
постійно створює нові механізми здійснення влади. Для
захисту від зовнішніх ворогів та захоплення ресурсів у
стародавні часи формуються держави. Починаючи з епохи
Відродження, розгортається влада грошей та капіталу, що
супроводжується ставленням дисциплінарних практик
здійснення влади. На початку ХХ століття створюються
різноманітні форми «символічної влади». В наш час
трансформації форм влади призводять до формування
суспільства споживання, котре визначає стилі життя як
окремих індивідів, так і цілих народів та націй. Новітні
інстанції влади, як вважає Б. Дем’яненко, тлумачаться
як нові дійсності штучного й свідомого впорядкування
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життя людей, вони приходять на зміну традиційним
формам влади [11, с. 78]. З огляду на зазначене, можна
констатувати, що специфіка сучасної влади полягає
у зосередженні уваги на детермінації перш за все
свідомості, а не тіла. Якщо традиційна влада прагнула
впливати на тіла, то сучасна залучає до сфери свого
впливу сферу бажань, потреб, інтересів та світоглядних
орієнтирів. Вона робить акцент не на примусі, а на
згоді, не на фізичному насиллі, а на ідеологічному
(«символічному») насиллі.
Сучасний дослідник феномену влади С. Льюкс
пропонує підхід, котрий не заперечує попередні, а
доповнює їх. Він називає свій підхід до визначення
сутності влади «тривимірним» та протиставляє його
«одновимірному» та «двовимірному» підходам.
На думку вченого, попередні способи дослідження
влади були занадто вузькими. Так, наприклад, «одновимірний» підхід, котрий представлений у працях
Р. Даля [12, p. 201–215], розглядає владу в контексті
прийняття рішень, як об’єктивний процес, що
підлягає спостереженню. Цей погляд на владу інколи
позначається як «плюралістичний», втім з нього можуть
випливати висновки, протилежні плюралізму. Якщо
його застосовувати до плюралістичних структур, тоді
і висновки можуть бути плюралістичними, але якщо
його застосовувати до елітистських структур, тоді і
висновки випливають елітистські. Головний акцент
в цих межах здійснюється на вивченні конкретної
поведінки. Спрямованість на виявлення влади за
допомогою концентрації уваги на поведінці, котру
можна спостерігати, «приводить плюралістів до того,
що їх головним завданням стає вивчення прикладів
прийняття рішень» [13, с. 31].
Окрім того, для Р. Даля та його послідовників
характерним є ототожнення термінів «влада»,
«авторитет» або «вплив». В одній з своїх праць Р. Даль
писав, що не заперечуючи важливість в певних випадках
розведення цих термінів, в своєму дослідженні влади
він буде намагатися віднайти деяке примітивне поняття,
котре міститься в основі всіх перерахованих концептів
[12, p. 202].
Важливим аспектом «плюралістичного» підходу
є зосередження уваги на конфлікті. Останній тут має
центральне значення внаслідок того, що саме він виступає
критерієм визначення, кому належить влада. З огляду на
це, складається уявлення, що саме в конфлікті відбувається
репрезентація влади. Це, перш за все, конфлікт між
преференціями, бажаннями, котрі свідомо виражаються
у діях. Розуміючи преференції і бажання як інтереси,
представники «одновимірного» підходу вважають, що
інтереси виражаються у наданні переваги певній політиці.
При цьому, зовсім не береться до уваги можливість того,
що інтереси можуть бути невираженими і такими, що
не піддаються спостереженню. Окрім цього, необхідно
підкреслити, що люди можуть мати невірне уявлення про
свої інтереси або не усвідомлювати їх. «таким чином, –
писав щодо «одновимірного» підходу С. Льюкс, – я роблю
висновок, що перший, одновимірний, погляд на владу
передбачає зосередженість на поведінці при прийнятті
рішень з приводу таких проблем, котрі породжують
спостережуваний конфлікт (суб’єктивних) інтересів, що
розуміється як бажання, котрі надаються певній політиці і
проявляються завдяки політичній участі» [13, с. 34].
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Натомість
«двовимірний»
підхід,
прагнучи
доповнити «одновимірний», проголошує тезу про
«дволикість» влади. Якщо «перше» обличчя влади
дійсно репрезентується у спрямованій на прийняття
рішень діяльності, то «друге» виражається в тому, щоб
не допустити до набуття політичної форми та публічного
обговорення деяких інтересів людей. Представники
«двовимірного» підходу до вивчення влади критикують
концепцію «одновимірного» підходу за те, що вона
надає занадто великого значення процесам ініціювання,
вирішення та накладення вето та залишає поза увагою
здатність влади звужувати спектр питань, з приводу яких
можливе публічне обговорення. Внаслідок зазначеного,
їх критика визначається як антибіхевіоралістьська. В цих
межах увага зосереджується як на процесі прийняття
рішень, так і на протилежній ситуації, тобто на
утриманні від прийняття тих або інших рішень. Таким
чином, відбувається розширення меж політичного, котре
тепер включає в себе не тільки видимі конфлікти, але
й ті конфлікти, що внаслідок різних причин не можуть
набути публічної форми. «Двовимірний» погляд на владу
вводить в сферу аналізу питання про форми контролю над
політичним порядком денним та способами витіснення
небажаних тем за межами публічного обговорення.
Як зазначає С. Льюкс, не дивлячись на важливу
відмінність «двовимірного» підходу від «одновимірного», вони обидва мають одну спільну рису,
тобто акцентують увагу на актуальному, явному або
прихованому, конфлікті. Для обох підходів властиве
тлумачення інтересів людей як свідомо репрезентованих
та таких, що піддаються спостереженню. «Таким
чином, – писав С. Льюкс, – я роблю висновок, що
двомірний погляд на владу передбачає неповну критику
біхевіоралістського акценту першого погляду (говорю
неповну, тому що для нього утримання від рішень все ще
залишається формою прийняття рішень), і він дозволяє
розглядати способи, за допомогою яких створюються
перепони для прийняття рішень з тих потенційних
питань, котрі виступають предметом спостережуваного
конфлікту (суб’єктивних) інтересів, які розуміються
як прерогативи, що знаходять вираження у відкритому
політичному просторі, і як незадоволення, що не вийшло
на політичний рівень» [13, с. 41].
Переходячи до третього «обличчя» влади, необхідно
зазначити, що його аналіз виходить із спільного
ядра усіх розмов про владу, а саме уявлення про те,
що А певним чином здійснює вплив на В. Втім, при
застосуванні цього «примітивного» уявлення до аналізу
політичного життя, необхідно розуміти, що А здійснює
свій вплив значимим чином. Саме критерії значимості
впливу відрізняють різні погляди на владу. В кінцевому
підсумку, всі три погляди на владу можуть бути
розглянуті як альтернативні інтерпретації одного й того
ж поняття влади, «відповідно до якого А здійснює владу
над В, коли А впливає на В способом, що суперечить
інтересам В» [13, с. 49]. Згідно з подібним розумінням
влади акцент робиться на прийнятті рішень і контролі
над політичним порядком денним; на проблемах та
потенційних проблемах; на латентних конфліктах та
конфліктах, що можна спостерігати; на суб’єктивних та
реальних інтересах.
Одним з найцікавіших моментів «тривимірного»
погляду на владу є розуміння ролі інтересів у владних

337

Випуск 127

взаємозв’язках, відповідно до якого, люди не завжди
усвідомлюють власні інтереси, адже бажання людей
можуть бути детерміновані існуючою соціальною
системою. Третє «обличчя» влади полягає у здатності
створювати ситуацію, коли суспільні конфлікти можуть
не набувати явного характеру та залишаються навіть
не усвідомленими тими, хто нібито повинен бути
зацікавлений в їх політичному вираженні. Дії влади
можуть визначати, що людина буде вважати природним
в соціальному устрої, а що ні. Така влада повинна бути
невидимою, але одночасно вона є найбільш потужною
владою. «Я вважаю, – писав С. Льюкс, – що ми повинні
осмислити владу більш широко – у трьох вимірах, а не
в одному або двох, і що нам потрібно враховувати ті її
аспекти, котрі менш за все піддаються спостереженню,
адже влада, без сумніву, тим ефективніша, чим менш
вона помітна» [13, с. 9].
Через міркування С. Льюкса стосовно третього
«обличчя» влади в політологічний дискурс повертається
тема ідеології. Особливо відчутною вона є при
обговоренні феномену політичної влади. Як відомо,
для самого С. Льюкса термін «влада» є сутнісно
суперечливим та оціночним. Різне тлумачення того,
що є людськими інтересами, визначається різними
моральними та політичними позиціями. Будь–який
погляд на владу спирається на специфічні уявлення
про інтереси людей. Таким чином, цінності людей,
їх ідеологічні уподобання завжди впливають на
розуміння влади. Так, кожному з трьох поглядів на владу
притаманною є певна ідеологічна та моральна позиція.
«Ліберальному» підходу властиве розуміння інтересів
як того, що людина безпосередньо бажає та виражає
в формі політичних преференцій у політичній участі.
Натомість «реформістський» підхід, погоджуючись з
попереднім тлумаченням інтересів, вважає, що не всі
бажання людей можуть набути політичного вираження.
Адже деякі інтереси замовчуються, витісняються та
не допускаються в простір публічного обговорення.
Нарешті, представники «радикального» погляду на
владу схильні вважати, що дійсні інтереси людей
проявляються в акті вільного, «автономного» вибору.
Але в повсякденному існуванні людські бажання
зазвичай виявляються детермінованими пануючою над
ними системою.
Як зазначають вітчизняні дослідники виявлених
С. Льюксом «облич» влади, його підхід зосереджує
увагу на важливих елементах соціально–політичних
процесів, які до нього були поза увагою дослідників.
Заслуговує на увагу й те, що вчений не пропонує
«звільнити» об’єкт влади від всіх структурних умов і
створити штучну ситуацію влади в «ідеальному» світі.
Він стверджує, що існують «автентичні» інтереси людей,
оскільки не всі інтереси є продуктом здійснення влади.
З точки зору дослідників, подібне прагнення уникнути
об’єктивістського розуміння «реальних інтересів» є
цілком раціональним, оскільки воно веде до розмивання
відмінностей між «інтересами» та «ідеалами» і
створює небезпеку виправдання «патерналізму»,
«авангардизму», «елітизму» і т.п. Тому подібна концепція
інтересів зберігає зв’язок з суб’єктивними бажаннями
і преференціями. Вчений наголошує, що визначення
інтересів об’єкта проводиться самим об’єктом (а не
суб’єктом) в умовах «відносної автономії», тобто він
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тлумачить інтереси як усвідомлені актором преференції.
Проте, як вважає Т. Лупул, йому не вдалося добитися
послідовного необ’єктивістського пояснення «реальних
інтересів» (напевно, це неможливо в принципі).
Зрозумілим є й те, що порівняно з тими формами влади,
які містять відкритий конфлікт між суб’єктом і об’єктом,
«третє обличчя влади» важче віднайти і дослідити. Але
те, що поведінка легше піддається емпіричному аналізу,
не означає, що влада обмежується тільки цією сферою
[2, с. 76].
Не дивлячись на те, що більшість дослідників визнає
значний внесок С. Льюкса в розвиток розуміння влади,
його концепція була піддана критичному перегляду.
Так, наприклад, відомий дослідник феномену влади
В. Лєдяєв вважає, що необхідно переглянути адекватність
визначення «реальних інтересів», правомірність
використання поняття «короткотривала влада» та
бачення влади як такої, що обов’язково несе шкоду
об’єкту. Насправді, вважає він, влада може здійснюватись
і в інтересах об’єкта, а в умовах «відносної автономії»
ніщо не гарантує нам вибору саме наших «реальних»
інтересів. «Чому, – запитує В. Лєдяєв, – приховане
формування переконань та настанов об’єкта вважається
«справжньою» формою влади («третє обличчя влади»),
у той час як його дзеркальне відображення – дії суб’єкта
в інтересах об’єкта, котрий не усвідомлює свої інтереси,
– лише її аберацією – владою «короткотерміновою?
На наш погляд, Льюкс не зміг віднайти переконливі
відповіді на ці питання» [14].
Висновки. Отже, можна стверджувати, що
запропонований С. Люксом «тривимірний» погляд на
феномен влади корисний не тільки тим, що дає певні
відповіді та теоретичні моделі. Не менш важливою є
здатність його концепції породжувати нові питання та
розкривати приховані проблеми соціально–політичного
життя. Однією з найважливіших таких проблем постає
проблема можливості рівноправної участі у політичному
житті всіх членів суспільства. Як показує аналіз влади
С. Льюкса, така можливість не гарантується простим
фактом проголошення демократичних цінностей.
У цьому контексті можна пригадати напрацювання
М. Фуко, Ж. Рансьєра або П. Бурдьє, в яких розкривається
обумовленість світоглядних настанов індивіда існуючим
соціально–культурним середовищем. В сучасних
умовах влада виступає як прихована потуга. З огляду
на це, стає очевидним, що деякі індивіди та цілі групи
можуть бути витіснені за межі політичного простору
поза застосуванням відкритого насилля. Їх проблеми
та інтереси залишаються латентними навіть для них
самих. Тому, на нашу думку, постульовану С. Льюксом
сутнісну суперечливість поняття «влада» слід розуміти
як можливість для політики залишатися відкритим
простором виявлення різних інтересів.
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New «face» political governance
The purpose of this article is to analyze the transformations of political power
in the modern world in the context of the «three–dimensional» model of power
created by S. Llux. The study of the third «face» of power derives from the common
core of all talk of power, namely the notion that A has a certain influence on B.
However, when applying this «primitive» idea to the analysis of political life, one
must understand that A carries out its own influence in a meaningful way. It is the
criteria for the significance of influence distinguished views on power. All views on
power can be considered as alternative interpretations of the same concept of power,
according to which A exercises power over B, when A influences B in a way that is
contrary to the interests of B. The important feature of the «three–dimensional» view
of power is the assumption that people not always aware of their own interests. The
third «face» of power lies in the ability to create a situation where social conflicts
can not acquire an explicit character. Such power should be invisible, but at the
same time it is the most effective power.
Keywords: power, influence, interests, conflict, violence, social system.
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Глобалізація національної ідентичності
Обґрунтовуються відношення процесів глобалізації на національну
ідентичність та проблематичний вплив соціальних і політичних змін на її
стійкість. Досліджуються особливості, а також власне тема глобалізації у
ділових стосунках.
Ключові слова: національна ідентичність, нація, глобалізація,
ідентичність, національний інтерес, національні ідеї, глобалізаційні процеси,
патріотизм.

Національна ідентичність – це як «рішучість бути
собою», вона спонукає націю до того, щоб її унікальність
була захищеною або відстояною в сучасному глобалізованому світі.
Актуальність теми полягає в тому, що вивчення
проблем, пов’язаних зі зростанням національного
фактора є досить актуальним як у теоретичному, так і
практичному аспектах сучасності.
Метою даної статті є з’ясування основних концепцій
національної ідентичності, аналіз сучасної ситуації
щодо національної ідентичності та її впливу на безпеку
в провідних країнах світу.
Перш ніж розглянути проблему національної ідентичності, визначимося щодо основних понять: нація,
ідентичність та глобалізація.
Точного визначення нації не існує. Це поняття не
окреслене, але найчастіше під ним розуміють об’єднання
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людей, що мають спільну мову, культуру, територію
проживання, переконання.
Роберт–Вільям
Сітон–Вотсон
професор
із
Великобританії досліджуючи національні проблеми у
своїй роботі «Нації та держави» прийшов до висновку, що
ніякого «наукового визначення» терміну нації не можна
придумати, хоч феномен нації – існував і існує. «Усе, що
я можу стверджувати, – зазначає вчений, – це те, що нація
існує, коли значна кількість людей у суспільстві розглядає
себе як таких, що складають націю, або поводять себе
так, ніби вони її складають». Ернест Гелнер у своїй
праці «Нації та націоналізм» стверджує, що двоє людей
утворюють націю лише тоді, коли вони ідентифікують
одне одного, як таких, що належать до однієї нації.
Таким чином, поняття нації та національної ідентичності
переплітаються ще на рівні визначення [1, с. 316].
Ідентичність – це етимологічний вираз, що походить від
латинського слова «indenticus», та означає «одинаковий»,
«утотожнений».
Термін
«ідентичність»
широко
використовується у таких науках: філософії, психології,
політології, соціології, геополітиці, етнології тощо.
У даній статті не ставиться за мету створити єдине
представлення сутності національної ідентичності.
Національну ідентичність буде розглянуто як необхідну
умову світової глобалізації.
Сьогодні людство існуючи в суспільстві, вирішуючи
питання, має домовлятися одне з одним. Ми усвідомлюємо,
що починаємо вести переговори, лише опинившись
у конфліктній ситуації, в умовах конфронтації, перед
необхідністю вибору. Багато переговорів, які відбуваються
в суспільстві, – це суцільні паралельні монологи (навіть
коли одна зі сторін мовчить): кожен прагне висловити
власну думку, свої аргументи, переконати іншого у
власній правоті [5, с. 190].
Наразі вплив національної ідентичності на світотову
глобалізацію вимагає передусім характеристики терміну
«глобалізація». Глобалізація – це поняття представляє
собою процес всесвітньої економічної, політичної
та культурної інтеграції та уніфікації. Глобалізаційні
процеси мають своє представлення у різних сферах
життя людства.
Відповідно до вище наведеного висловлювання,
можна стверджувати, що в умовах глобалізації, яка
декларує високий рівень взаємозалежності між
державами, окрема могутня держава, маючи для цього
відповідні пріоритети, може вдаватися до нав’язування
світові свого національного інтересу, змінюючи
національні переконання, впливати на культуру і
традиції на менші держави, але в такому контексті він
уже буде мати глобальний характер. А саме порушення
безпеки сучасних держав, які не можна недооцінювати.
Від характеру, змісту національної ідентичності, що
існують, значною мірою залежить майбутнє як самої
держави, так і характеру розвитку відносин у країні
між різними групами населення. Від того, чи населення
певної країни ідентифікує себе, власні та групові
інтереси з державою, а чи держава трактується як
завада для реалізації культурних, етнічних, релігійних,
мовних, політичних, економічних тощо інтересів,
безпосередньо залежить територіальна цілісність країни,
стан взаємовідносин між різними групами населення,
ступінь консолідованості та визначеності суспільства
щодо власного майбутнього розвитку в межах певного
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державного утворення, повага й довіра до державних
органів, символів тощо.
Загалом можна зазначити, що однією з центральних
проблем формування сучасних національних ідентичностей у світі є створення універсальних ідеологій,
метою яких є гармонійне поєднання, в межах одного
державного чи наддержавного утворення, різного
спектра інтересів (етнічних, культурних, релігійних,
політичних, економічних тощо). Саме неспроможність
сучасних проектів національних ідентичностей зняти
передусім етнічні протиріччя стало причиною того, що
починають «тріщати по етнічних і конфесійних швах»
вже існуючі нації–держави. Найруйнівнішим цей процес
виявився в країнах колишнього соціалістичного блоку.
М’якше процеси етнізації націй–держав відбулися в
європейських країнах і США (В. Мартьянов) [2, с. 53].
Проблема формування та існування національної
ідентичності є серйозним фактором і міжнародної,
і національної безпеки. Суперечки, що спалахують
довкола цієї теми в світі свідчать про її нагальність та
актуальність. Зволікання чи недостатня увага до неї з
боку інституцій, що опікуються питаннями національної
безпеки,
може
стати
причиною
розгортання
деструктивних сценаріїв як в окремій державі, регіоні,
так і у світі загалом.
З огляду на проблеми становлення та утвердження
спільної для всіх етнічних, культурних, релігійних,
мовних тощо груп населення, слід звернути особливу
увагу на посилення авторитету держави як інструмента
реалізації прав і свобод громадян. У цьому контексті слід
зосередитись на:
– відновленні довіри до держави як сукупності
інституцій, покликаних гарантувати захист прав і свобод
громадян країни;
– проведенні конституційної реформи, метою якої
стане збалансування владних повноважень усіх гілок
влади. Це дасть можливість мінімізувати міжвладні
конфлікти, які нині завдають відчутних ударів по
авторитету держави;
– підвищенні ефективності боротьби з проявами
корупції;
– зміні акцентів безпекової політики країни від
домінування її політичної, економічної та військової
складової в бік системності розгляду проблем у цій
сфері;
– створенні стратегії гуманітарного розвитку держави, яка визначила б чіткий вектор державної політики як
у гуманітарній сфері загалом так і її безпекового сектора
[3, с. 272].
Відповідно,
національна
ідентичність
може
розглядатися як визнання народом самого себе, знання
і повага історії, національної культури, території,
усвідомлення народом своїх особливих рис, розуміння
членами національної групи своїх інтересів, прагнень,
цілей, ідеалів, потреб і т.д.
Існують певні форми національної ідентичності:
1. Нормальна ідентичність, коли образ свого народу
сприймається як позитивний, з адекватним ставленням до
культури, історії, природнього патріотизму, з толерантною
установкою на спілкування з іншими народами.
2. Етноцентрична ідентичність – некритична перевага
якої–небудь національної групи і самоідентифікація
індивіда з нею.
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3. Етнодомінуюча ідентичність, що фіксує таке
ставлення самосвідомості і поведінки людини, коли не
тільки національна ідентичність стає першочерговою
з–поміж інших видів ідентичностей (громадянин,
мати, батько), але й досягнення цілей, інтересів народу
починає сприйматися як домінуюча цінність.
4. Етнічний фанатизм – ідентичність, у якій абсолютне домінування національних інтересів і цілей, часто
ірраціонально сприйнятих, супроводжується готовністю
йти за них на будь–які жертви і дії.
5. Етнічна індеферентність – байдужість людей до
проблем національності і міжетнічних стосунків, до
цінностей свого та інших народів, люди вільні від норм
і традицій, на їхню поведінку не впливає ні їх власна
національна приналежність, ні національність інших.
6. Етнонігілізм у формі космополітизму, що виступає
запереченням національності та етнокультурних цінностей.
7. Амбівалентна, невиражена, а інколи «подвоєна» чи
навіть «потроєна» ідентичність. Такий тип національної
ідентичності достатньо поширений у національно
змішаному середовищі.
Окрім цього форми вияву національної ідентичності
залежать від національного оточення індивіда і
конкретного народу. Так, поліетнічне середовище
дасть більше можливостей для отримання знань про
особливості «своєї» та «інших» національних груп. У
такому випадку можливі два «крайні» варіанти розвитку
національної ідентичності.
Перше: чітко виражена ідентифікація тільки зі своєю
національною групою, котра інколи пов’язується з
тенденцією до сепаратизму.
Друге: вияв ідентичності з іншою національною
групою, котра призводить до асиміляції, до прийняття
норм, звичаїв, мови чужої групи, аж до повного
розчинення у ній.
Отже, ідея глобальної справедливості являє собою
«мета–принцип» – вимогу, яка визначає структуру
суспільних відносин та політичних дій і виводиться в
кожний історичний період з урахуванням існуючих умов
[4, с. 224].
Таким чином, це свідчить про те, що ідея
глобальної справедливості, яка сьогодні становить зміст
глобального інтересу, висуває стандартизовані вимоги
до умов розвитку світу, які для однієї держави можуть
бути прийнятними, а для іншої – ні. Точніше кажучи,
те, що для однієї держави буде мати ознаку глобальної
справедливості, для іншої може виявитись глобально
несправедливою.
Зокрема, головним показником отримання національної ідентичності є патріотизм. Це почуття любові,
поваги до своєї батьківщини, культури, традицій, мови,
наділений надзвичайно потужною консолідуючою
силою і є основою збереження нації та національної
ідентичності. Це особливо важливо сьогодні, у
сучасному світі глобалізації та інтеграції.
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Особливості політичної участі
за умов електронної демократії
Розглядаються проблеми форм політичної участі громадян в
постіндустріальному суспільстві. Система електронної демократії надає
політичні участі більші можливості щодо впливу громадськості на владу.
Електронна участь робить такий вплив більш ефективним і результативним,
оскільки забезпечує постійний зв’язок громадян з владою. Це дозволяє
краще контролювати її. Розширення політичної участі дозволяє подолати
відчуженість громадян від політичних процесів. Електронна участь підвищує
рівень обґрунтованості при прийнятті рішень. Людина за цих умов глибше
обмірковує сутність та наслідки своїх дій. Політична участь забезпечує
справжню демократичність політичних процесів.
Ключові слова: політична участь, електоральна участь, електронна
демократія, електронна участь, конформізм, раціональний вибір.

На сучасному етапі розвитку людства постала
необхідність вдосконалення механізмів функціонування
політичної сфери. Насамперед це стосується розширення можливостей впливу громадськості на владу.
Значних змін потребує модель представницької
демократії, оскільки вона має значні недоліки щодо
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суспільного контролювання влади. Сутність політики
істотно змінилася, і її соціальний простір розширився.
Зростає значення інформації, збільшуються її обсяги
та рівень інформованості людей, тому вони не можуть
просто залишатися пасивними споживачами політичних
послуг та сторонніми спостерігачами у політиці. Існує
об’єктивна потреба їх більшого залучення до політичних
процесів. Взагалі йдеться про істотний перегляд
існуючих та встановлення нових принципів взаємодії
між владою і суспільством як рівноправних партнерів,
оскільки це більшою мірою відповідає сучасним реаліям.
Сучасні інформаційно–комунікаційні технології,
насамперед мережа Інтернет, суттєвим чином
трансформували зміст і структуру політичних процесів.
За їх допомогою є реальна спроможність розширити
можливості взаємодії громадян з владою. Це стосується,
зокрема, обговорення проблем суспільного життя,
ініціювання та прийняття владних рішень, обрання
представницьких органів і посадових осіб, здійснення
контролю за їх діяльністю і висловлювання їм довіри
чи недовіри. В такий спосіб повніше забезпечуються
зворотній зв’язок між громадянами і владою, а
також встановлюються більш дієві механізми її
відповідальності. Реалізація цих напрямів забезпечується
шляхом застосування інформаційно–комунікаційних
технологій у політичних процесах. Відповідні
можливості надає система електронної демократії.
Проблеми функціонування політичної сфери в
контексті реалізації принципів електронної демократії
знаходяться в центрі уваги багатьох учених. Серед
найбільш значущих робіт з цього приводу слід відзначити
публікації С. Кліфта [10], Ю. Ірхіна [3], О. Курочкіна
[5]. Сутність політичної поведінки в сучасних умовах
докладно розглядається у дослідженнях Р. Даля [2],
В. Климончука [4], У. Міллера [6], С. Патрушева [8],
Г. Пушкарьової [9]. Проте, варто зазначити, що більш
ґрунтовної розробки потребують механізми політичної
участі громадян за допомогою інформаційно–
комунікаційних технологій сучасного суспільства.
Також є потреба здійснити аналіз можливих переваг
такого типу участі.
В основі суспільного виробництва сучасного періоду
лежать інтелектуальні технології, знання, інформація.
Це сприяє суттєвому підвищенню загального освітнього
та інтелектуального рівня людей, зростанню їх
інформованості про загальносвітові і внутрішньодержавні
події. Зазначені специфічні властивості сучасної епохи
зумовлюють потребу змін у політичній сфері і, зокрема,
системі державного управління. З цього приводу один із
творців теорії постіндустріального суспільства Д. Белл
наголошував, «взаємодія між суспільною структурою
і політичним порядком стає однією з головних проблем
влади в постіндустріальному суспільстві» [1, с. 17]. Така
взаємодію потрібно здійснювати на принципі, що держава і
суспільство мають виступати повноправними партнерами
у вирішенні існуючих проблем. Без поєднання зусиль
влади і громадськості неможлива повноцінна державна
політика. Тобто, чітко сформувалася нагальна потреба
збільшення впливу громадян на реалізацію політики, а
саме, забезпечення їх максимально можливої участі в
розробці і навіть прийняття владних рішень.
В контексті обговорення процесів функціонування
політики в умовах сьогодення досить цікавими, на нашу
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думку, є основні висновки, зроблені за результатами
роботи XXIIІ Всесвітнього конгресу Міжнародної
асоціації політичної науки у 2014 р. Найбільш значущими
з точки зору аналізу вказаної проблеми слід відзначити
такі. Внаслідок збільшення фрагментації політичних,
соціальних та економічних систем суттєво ускладнюються
управлінські функції в суспільстві. Їх повноцінне
здійснення потребує глобального, всеохоплюючого
та багаторівневого підходу: від місцевої громади до
міжнародного співтовариства. Різноманітність цінностей,
поглядів і форм поведінки, виявлених окремими особами
і групами, створює широкий попит на їх включення та
участь у політичному житті [11].
Водночас існують певні підстави, які суттєво
звужують участь громадян, що створює серйозну загрозу
демократичним процесам. Зростає ризик погіршення
демократичної якості політичних систем внаслідок
зростання впливу і здібності приймати рішення з
боку техніко–адміністративних та технократичних
експертів [11]. Сутність цього явища полягає ось у чому.
Паралельно з тим, що розширюється соціальний простір
політики, вона потроху стає досить привабливим
бізнесом. Сформувався значний прошарок політичних
«експертів», «технологів», які ніби аналізують політичні
процеси, а фактично нав’язують людям своє, (а може і
не своє) бачення їх розвитку. Стає незрозумілим, хто в
нас реально творить політику. Виникає суперечність
між зростанням попиту на широку участь громадян в
політиці та створенням штучних перепон для цього у
вигляді зазначеної псевдоаналітики.
Ще однією характеристикою сучасних політичних
систем є мінімальні можливості громадян впливати
на політичні процеси, зокрема, на діяльність владних
органів. Складається парадоксальна ситуація, коли є
об’єктивна потреба розширювати такий вплив, а реальні
механізми для цього не достатні. Передусім щодо
громадського контролю за діями влади. Її взаємодія з
громадянами обмежується виборами. А у міжвиборчий
період політики діють фактично на власний розсуд.
Та й взагалі слід говорити про відсутність дієвих
механізмів зворотного зв’язку між прийнятими
владними рішеннями і реакцією суспільства на них.
Це має наслідком відчуження громадськості від влади.
В цьому власне і полягає головний недолік системи
представницької демократії. Отже, необхідно надати
існуючим формам політичної участі нового змісту та
урізноманітнити їх для того, щоб люди мали можливість
ефективніше впливати на владу.
Повноцінна участь громадян у політичних процесах
(в тому числі владних) в сучасних умовах забезпечується
за допомогою системи електронної демократії. Для того,
щоб краще визначити її сутність, потрібно насамперед
розмежувати її з поняттям «електронного уряду».
Він характеризується як «електронна інфраструктура
державного і муніципального управління, що включає
спеціалізовану комплексну систему взаємодії структур
виконавчої влади, громадян, організацій громадянського
суспільства і бізнес–структур за допомогою Інтернету»
[3]. При цьому варто зазначити, що функціонування
електронного уряду пов’язане з оперативним наданням
громадянам адміністративних послуг через сучасні
комунікаційні системи. Звичайно, цим забезпечується
відкритість, інформаційну прозорість і доступність у
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роботі управлінських структур. Електронна демократія
є ширшим поняттям і включає широкий комплекс
політичних відносин, основу якого складає «використання
інформаційних технологій для розширення можливостей
кожного громадянина щодо політичної участі» [10].
А саме, щодо визначення та обговорення проблем
суспільного життя, сприяння прийняттю відповідних
політичних рішень, формування представницьких
органів і посадових осіб державної влади та місцевого
самоврядування, здійснення контролю та висловлювання
свого ставлення щодо їх діяльності.
Взагалі політична участь на основі інформаційно–
комунікаційних технологій є смислоутворюючим
складником електронної демократії. Про це йдеться у
щорічних Оглядах ООН з електронного урядування.
Вона характеризується як процес «залучення громадян
за допомогою інформаційно–комунікаційних технологій
до участі в політиці і прийнятті рішень для того, щоб
зробити державне управління спільним і дорадчим, а
також для досягнення загальнозначущих цілей» [12].
Рівень такого залучення громадян, на думку авторів
Огляду, безпосередньо визначає соціальну спрямованість
електронного урядування. Тобто, електронна участь
робить «електронну демократію» дійсною демократією.
Інакше все перетвориться на просте надання окремих
послуг і консультацій тільки в електронному режимі.
Сучасні інформаційно–комунікаційні технології
«змінили структуру політичної участі, доповнивши
спектр традиційних форм участі принципово новими. В
підсумку було створено такий феномен як «електронна
участь», поняття яке включає різні напрями та форми
участі он–лайн» [5, с. 18]. Це явище є досить складним
і багатоаспектним. Його головну сутність доцільно
сформулювати так. Це – «технологічно опосередкована,
орієнтована на політичний процес взаємодія громадян (їх
асоціацій) один з одним, з їх обраними представниками
і урядом на основі розширення і поглиблення політичної
участі» [5, с. 19]. У новому вигляді набули поширення
такі різновиди участі: електронне голосування, інтернет
– кампанії на підтримку певних проектів, політичний
дискурс, прийняття політичних рішень, електронні
консультації, подача петицій, громадський контроль
за діяльністю влади, форуми для обговорення різних
проблем. Як бачимо, традиційним формам політичної
участі надаються зовсім інші якість та зміст.
Найбільшої уваги заслуговує такий тип участі як
електронне голосування. За його допомогою громадяни
отримують можливість здійснити своє волевиявлення
в будь якому місці. Це дозволяє проголосувати у
зручний час і знижує витрати на організацію виборчого
процесу. Щоправда, є і противники такої системи. Як
аргумент проти її застосування вони роблять наголос
на недостатній комп’ютерній грамотності людей,
неможливості гарантувати повну безпеку для захисту
баз даних виборців та підсумків голосування. Зрозуміло,
що такі загрози існують. Але ж треба з чогось починати.
На загальнонаціональному рівні масове застосування
електронного голосування поки що малоймовірне.
Проте на місцевому рівні воно цілком реальне для
впровадження. Насамперед йдеться про обрання органів
місцевого самоврядування.
До того ж голосування у телекомунікаційних мережах
дає можливість вирішувати інші важливі завдання. В
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цей спосіб можна брати повноцінну участь в розгляді
численних суспільних проблем. Так вдасться забезпечити
більш менш представницький рівень такого обговорення.
Звичайно, що при цьому необхідно розробити механізми
підрахунку результатів опитування, щоб вони обов’язково
були враховані при прийнятті відповідних рішень.
По–друге, в нашому суспільстві завжди гостро стоять
проблеми здійснення громадського контролю за діями
владних посадовців та їхньої відповідальності перед
громадськістю. Система електронного голосування
дає можливість громадянам контролювати діяльність
органів влади, депутатів, окремих посадових осіб в
постійно діючому oн–лайн режимі. Через певний час
після виборів люди можуть висловити своє ставлення
до діяльності конкретного посадовця. Причому навіть
не залишаючи свого помешкання. Дуже важливо
здійснювати такий контроль саме у міжвиборчий
період. А електронне голосування дозволяє робити його
фактично безперервним. Аналогічним чином можна
проводити і відкликання депутатів, якщо вони втратили
довіру своїх виборців. Наявність постійного живого
спілкування громадян з політиками також сприятиме
постійному відстеженню основних суспільних потреб для
їх подальшого розв’язання.
Електронне голосуванням, на думку авторів,
сприятиме вирішенню ще однієї вагомого завдання,
пов’язаного з народним волевиявленням не лише під час
виборів, а й обговорення різних проблем. При аналізі будь
яких форм політичної участі, включаючи електоральну,
важливе значення при цьому має з’ясування мотивів, які
орієнтують на певну дію. Загальновідомо, що всі виборчі
технології спрямовані на сформування у потенційного
виборця певної мотивації. Часто під різними зовнішніми
впливами людина може змінити своє ставлення щодо
вибору. Тому необхідно створити всі умови, щоб така
мотивація була раціонально обґрунтована і відображала
справжні погляди громадян, а людина не піддалася
впливові так званих «політтехнологів».
У цьому контексті значний інтерес представляє
питання формування мотивів політичної участі.
Відповідно до різноманітних досліджень, вибір
«формується на перетині, з одного боку, особистих
намірів, особистого знання і індивідуальних уподобань
виборця, а з іншого – того інформаційного впливу,
який створюється його оточенням» [9, с. 120]. Питання
полягає в тому, який з цих двох чинників переважатиме.
На цій підставі виділяється дві моделі мотиваційних
впливів з умовними назвами: конформістська та
раціонального вибору. Перша передбачає умовно
вільний вибір людини. Адже при цьому вона зазнає
суттєвого зовнішнього інформаційного впливу, свого
найближчого оточення тощо. Спрацьовує певний
конформістський підхід – «бути як усі». Причому
не важливо за кого голосуєш, владу, опозицію чи
технічного кандидата. Внутрішня мотивація кудись
втрачається. Людина, яка вагається, може піддатися тим
думкам, які поширюються на виборчих дільницях. Де
й дівається її струнка система обґрунтування стосовно
свого волевиявлення. Голосування є своєрідною
реакцією на зовнішні подразники. Ну а потім, коли
обраний кандидат, (неважливо, президент, депутат,
мер), найчастіше не виправдовує очікувань конкретного
громадянина, останній стає активним критиком свого
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обранця. До того важко сформулювати конкретні
претензії, адже і попередня підтримка, і нинішня критика
будуються на рівні емоційного сприймання дійсності.
Така мотиваційна модель має місце за сучасної системи
голосування, тобто, бюлетенями на виборчих дільницях.
Модель раціонального вибору є складнішою за своєю
структурою і потребує інтелектуально вмотивованого
підходу до свого вибору і подальшої оцінки діяльності
владних посадовців. В його основі лежить обґрунтована
і раціонально осмислена обробка інформації, що
надходить ззовні, тобто, процес активної розумової
діяльності, дозволяє людині не тільки розпізнавати
передвиборну ситуацію і ідентифікувати її учасників, а й
аналізувати їх заяви, оцінювати обіцянки, прогнозувати
потенційні наслідки перемоги того чи іншого кандидата
[9, с. 126]. За умов раціонального вибору, поведінка
повністю відповідає справжнім перевагам індивіда [7,
с. 263]. Щоб сформувати обґрунтований пріоритет,
потрібно зробити певні пізнавальні та інтелектуальні
зусилля для адекватної обробки зовнішньої інформації.
Саме модель раціонального вибору дає можливість
забезпечити зважений підхід не тільки під час виборів,
а й за інших форм політичної участі. В свою чергу у
найбільш повному вигляді його здатне забезпечити саме
електронне голосування.
Таким чином, система електронної демократії
суттєво урізноманітнює і надає нового змісту різним
формам політичної участі. Істотно посилюється їхні
ефективність і результативність. Застосування її
принципів дозволяє вирішити важливі завдання стосовно
збільшення впливу громадян на функціонування усієї
сфери політики. Громадянам надаються широкі права
реалізовувати свої інтереси шляхом постійної взаємодії
з органами влади. Причому вже на принципово нових
засадах – безперервно функціонуючого зворотного
зв’язку виборців зі своїми обранцями. Різноманітні
форми електронної участі дозволяють підвищити рівень
обґрунтованості свого вибору, коли людина керується
власними переконаннями, а не піддається зовнішнім
впливам. В такий спосіб реалізується ідеологія
справжнього народовладдя, коли кожна людина отримує
реальну можливість активної участі у вирішенні питань
громадського життя.
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The features of political participation in the conditions
of e–democracy
The problem of the forms of political participation of citizens in postindustrial
society is considered in the article. The system of e–democracy gives political
participation greater opportunities for public influence on power. Electronic
participation makes such influence more effective and productive, because it
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provides constant communication between citizens and the authorities. This allows
better control it. Expansion of political participation can overcome the alienation
of citizens from political processes. Electronic participation increases the level of
substantiality in decision–making. A person in these conditions deeply thinks about
the nature and consequences of his actions. Political participation ensures real
democracy in political processes.
Keywords: political participation, electoral participation,
democracy, electronic participation, conformism, rational choice.
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Інформаційна безпека держави:
сутність та основні визначення

Розкриваються основні поняття інформаційної безпеки держави,
досліджуються проблеми розуміння сутності інформаційної безпеки та
її місце в системі національної безпеки. Аналізується поліваріантність
визначення поняття інформаційної безпеки держави. Розглядаються
особливості впливу процесів глобалізації на інформатизацію суспільства в
сучасних умовах.
Ключові слова: інформаційна безпека, національна безпека, інформація,
інформаційний простір, інформаційне протиборство.

В сучасних глобальних умовах інтеграції та жорсткої
міжнародної конкуренції головним полем зіткнень
та боротьби різноаспектних національних інтересів
постає інформаційний простір. Новітні інформаційні
технології надають можливість досягати реалізацію та
функціонування державних інтересів не застосовуючи
воєнних методів, ослабити, розхитати або навіть
знищити конкуруючу державу, не використовуючи при
цьому силові засоби, лише за умов, не усвідомлення
цією країною дійсних та потенційних загроз негативних
інформаційних впливів та не сформування і належного
функціонування дієвої системи захисту і протидії цим
викликам та загрозам.
Такі поняття як: інформаційне суспільство,
інформаційна інфраструктура інформаційний простір
та інформаційні ресурси, достатньо окреслюють певний
стан, рівень і хід соціально–політичного, соціально–
економічного, науково–технічного і культурного курсу
держави. На сьогодні інформаційна складова, зокрема
інформаційна безпека у всіх проявах, набуває дедалі
більшої ваги і стає одним з найважливіших елементів
забезпечення національної безпеки України., що і
визначає її актуальність.
Аналіз науково–теоретичних та практичних джерел
показало, що над зазначеною проблемою результативно
працюють як вітчизняні так і зарубіжні вчені. Зокрема,
слід виокремити у цьому контексті праці таких вчених,
як: В. А. Авраменко, В. М. Брижко, В. К. Гасеський,
Р. А. Калюжний, В. А. Ліпкан, А. А. Тер–Акопов,
М. П. Хрипков, В. І. Ярочкін та ін. Проте у контексті
ролі та місця інформаційної безпеки, дана тематика
розроблена недостатньо, що й обумовило її вибір як
предмета цього дослідження.
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Мета статті – з’ясувати зміст поняття «інформаційна
безпека», проаналізувати поліваріантність визначень
інформаційної безпеки.
Так, одним із пріоритетних завдань державного
управління та державної політики, є забезпечення
реалізації державної інформаційної політики, дотримання
інформаційної безпеки, створення системи вільного
вироблення, поширення та отримання інформації, включаючи нормативно–правове та економічно–технологічне
забезпечення діяльності засобів масової комунікації в
межах єдиного національного інформаційного простору.
Закон України «Про інформацію» (ст.6) визначає,
що державна інформаційна політика – це сукупність
основних напрямів і способів діяльності держави з
отримання, використання, поширення та зберігання
інформації [11, с. 45].
Як зазначається, інтереси суспільства в інформаційній
сфері мають полягати у забезпеченні інтересів особи у
вказаній сфері, зміцненні демократії, створенні правової
соціальної держави, досягненні і підтримці суспільної
згоди, в духовному оновленні України, а інтереси
держави – в створенні умов для гармонійного розвитку
української інформаційної інфраструктури, для реалізації
конституційних прав і свобод людини і громадянина
в галузі отримання інформації і користування нею з
метою забезпечення непорушності конституційного
устрою, суверенітету і територіальної цілісності України,
політичної, економічної і соціальної стабільності,
в безумовному забезпеченні законності, розвитку
рівноправної і взаємовигідної міжнародної співпраці.
Такий підхід обумовлений тим, що стан захищеності
в сучасних умовах не є статичним, а, навпаки, вимагає
постійного вдосконалення у зв’язку з глобальними
викликами і загрозами, що виникають у наш час, їх
незвичайно швидким розвитком, трансформацією,
а саме: коли інформаційні технології нестримно
розвиваються і приносять суспільству не лише користь,
але і безліч проблем і використовуються, на превеликий
жаль, і в злочинних цілях.
Інформаційна безпека, певно що, не є явищем
найвищого порядку і може розглядатися тільки
ґрунтуючись на парадигмі соціальної безпеки, з
урахуванням її методологічних засад. Тому необхідним
є з’ясування поняття «безпека» як базової категорії для
дослідження інформаційної безпеки.
Слід зазначити, що наукові підходи «дисциплінарних»
фахівців до осмислення інформаційної безпеки ґрунтуються саме на особливостях сприйняття поняття
«безпека» різними галузями знань, зокрема:
– психологи розкривають її як відчуття, сприйняття
і переживання необхідності в захисті життєво важливих
потреб та інтересів людини;
– політологи – як властивість (якість) системи і
результат діяльності низки систем і органів держави, а
також сам процес діяльності, спрямованої на досягнення
поставлених завдань щодо забезпечення захищеності
особи, суспільства, держави;
– юристи (правники) – як систему встановлених
законом правових гарантій захищеності особи й
суспільства, забезпечення їх нормальної життєдіяльності,
прав і свобод;
– філософи – як стан, тенденції розвитку й умови
життєдіяльності соціуму та його структур, за яких
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забезпечується збереження їх якісної визначеності і
оптимальне співвідношення свободи й необхідності [13,
с. 46–47].
Останнім часом інформаційна безпека та її окремі
аспекти стали предметом численних праць російських та
українських дослідників. Однак проблема усвідомлення
цього явища залишається відкритою, зважаючи на
надвисокі темпи розвитку суспільних відносин в
інформаційній сфері. Цей факт пояснюється передусім
розширенням можливостей інформаційного впливу на
суспільні відносини, що спричиняє виникнення нових
загроз суспільній безпеці та зумовлює необхідність
оновлення і вдосконалення системи її забезпечення.
Крім того, саме поняття інформаційної безпеки потребує
постійного переосмислення внаслідок швидких
сутнісних змін феномену інформації та до мінування
тенденцій розвитку світового суспільства, яке все більше
отримує «інформаційний» вимір [14, с. 43].
Масштабність сучасних перетворень інформаційної
сфери є причиною виникнення низки практичних
і теоретичних проблем, що особливо актуалізують
необхідність уточнення поняття інформаційної безпеки
та надання йому більш широкого й системного характеру.
За підходом Г. Іващенка, який наголошуючи на
недосконалості
загальнопоширеного
визначення
безпеки через стан захищеності життєво важливих
інтересів особи, суспільства і держави від внутрішніх
та зовнішніх загроз, зазначає, що основою усвідомлення
його повинен стати діяльнісний підхід. Однак це не
означає, що безпеку можна формально розуміти як вид
діяльності у відриві від її результатів, умов. З цієї позиції
безпеку пропонується розглядати як «сукупність умов
існування суб’єкта, якими він оволодів (осягнув, засвоїв,
створив) у процесі самореалізації, і які він, таким чином,
здатний контролювати» [3, с. 58].
Якщо розглянутий підхід брати за основу то потрібно
враховувати дослідження теорії соціальних систем й
управління ними. Сутністю нинішнього тлумачення
безпеки соціальної системи є стабільність та здатність до
її становлення,функціонування й розвитку, що гарантує
захищеність системи на достатньому рівні. В Україні ідея
взаємозв’язку безпеки і стабільного розвитку закріплена
на рівні чинного законодавства. Відтак, Закон України
«Про основи національної безпеки України» визначає
національну безпеку як захищеність життєво важливих
інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за
якої забезпечується сталий розвиток суспільства, своєчасне
виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та
потенційних загроз національним інтересам [12].
На сьогодні існує проблема щодо визначення поняття
«інформаційна безпека» в тому сенсі, що є відсутній
цілісний підхід і єдиної думки щодо її визначення серед
дослідників не існує. Тому в межах окресленого підходу
інформаційну безпеку України можна інтерпретувати
як сукупність життєво важливих умов функціонування
суб’єктів (особи, суспільства, держави) в інформаційній
сфері та суб’єктивних (правових, політичних,
інформаційних, наукових, оперативно–розшукових)
можливостей їх усвідомлення й контролю.
При цьому слід зауважити, що інформаційна безпека
в такому контексті розгляду набуває об’єктивно–
суб’єктивного характеру. Відображенням об’єктивного
її боку є сукупність умов, які концептуально повинні
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забезпечувати оптимальне функціонування і розвиток суб’єктів, що надає цим умовам відносного
та узагальненого характеру і вираження у вигляді
стандартів безпеки. Суб’єктивний бік інформаційної
безпеки знаходить свій вияв у можливостях суб’єктів
усвідомлювати та контролювати умови, в яких вони
функціонують. Такі можливості залежать безпосередньо
від індивідуальних характеристик суб’єктів: рівня
інтелектуального розвитку, свідомості, освіти, культури
тощо [11, с. 253].
Інформаційна безпека є складовим компонентом
загальної проблеми інформаційного забезпечення
людини, держави і суспільства. Вона орієнтована
на захист значущих або вже згаданих суб’єктів
інформаційних ресурсів, законних інтересів. Зміст
поняття «інформаційна безпека» розкривається у
практичній діяльності, наукових дослідженнях, а також
нормативно–правових документах.
Так, в розділі XV «Інформаційна безпека як складова
частина національної безпеки України» запропонованого
проекту Інформаційного кодексу зазначається, що
інформаційна безпека – це стан захищеності життєво
важливих інтересів особи, суспільства та держави,
який виключає можливість заподіяння їм шкоди через
неповноту, невчасність і недостовірність інформації,
через негативні наслідки функціонування інформаційних
технологій або внаслідок поширення законодавчо
забороненої чи обмеженої для поширення інформації [10].
Звернемо увагу на те, що у науковій літературі поки
немає єдиного загального погляду на зміст поняття
«інформаційна безпека». Для одних воно відображає
стан, для інших процес, діяльність, здатність, систему
гарантій, властивість, функцію. Відтак постає
необхідність в угрупуванні напрямів визначення
аналізованого поняття [7, с. 76]. Сьогодення також
характеризується відсутністю норми, яка б містила
визначення поняття «інформаційна безпека», враховуючи
різницю між інформаційною безпекою та безпекою
інформації. Розробники концепції інформаційної
безпеки центру Разумкова, а також деякі українські
дослідники, які вважають за необхідне визначати
інформаційну безпеку як стан захищеності. Так
наприклад, В. К. Гасеський, В. А. Авраменко [4, с. 123]
визначають інформаційну безпеку як стан захищеності
життєво важливих інтересів особи, суспільства та
держави, який виключає можливість заподіяння їм
шкоди через неповноту, невчасність і недостовірність
інформації, через негативні наслідки функціонування
інформаційних технологій або внаслідок поширення
законодавчо забороненої чи обмеженої для поширення
інформації.
Зокрема О. Г. Додонов визначає інформаційну
безпеку як стан захищеності інформаційного простору,
який забезпечує формування та розвиток цього простору
в інтересах особистості, суспільства та держави [5,
с. 65]. В цьому ключі розглядає зазначене питання
І. М. Панарін, акцентуючи на ролі На його думку,
інформаційна безпека – стан інформаційного середовища
суспільства і політичної еліти, який забезпечує її
формування і розвиток в інтересах керівництва країни,
громадян і суспільства [9, с. 87].
У межах даного напряму існує визначення
інформаційної безпеки як стану, тенденції розвитку,
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умови життєдіяльності соціуму, його структур, інститутів
і установ, при яких забезпечується збереження їх якісної з
об’єктивними обумовленими інноваціями в ній, і вільне,
відповідне власній природі і її функціонування. Ряд
представників цього напряму розглядають інформаційну
безпеку як стан, який характеризується відсутністю
небезпеки, тобто чинників і умов, які загрожують
безпосередньо індивіду, спільноті, державі з боку
інформаційно–комунікаційного середовища [7, с. 178].
Прибічники такого підходу розглядають інформаційну
безпеку як стан і процес захищеності особи, суспільства,
держави від реальних або потенційних загроз. Водночас,
ми можемо стверджувати, що розглядати безпеку лише
як стан є не точним, і не відображає динамізму як самої
безпеки, так і тої системи, для якої безпека виступає як
функція її подальшого розвитку та існування [7, с. 180].
Вітчизняні дослідники, такі як Н. Р. Нижник,
Г. Л. Ситник, В. Т. Білоус під інформаційною безпекою
розуміють стан правових норм і відповідних їм інститутів
безпеки, які гарантують постійну наявність даних для
прийняття стратегічних рішень та захист інформаційних
ресурсів країни [8, с. 240].
Вагомою та цікавою є дослідження науковців:
О. Г. Данільян, О. П. Дзьобань, М. І. Панов, які у
своєму навчальному посібнику [3, с. 86], визначають
інформаційну безпеку як безпеку об’єкта від
інформаційних загроз або негативних впливів,
пов’язаних з інформацією та нерозголошення даних про
той чи інший об’єкт, що є державною таємницею. Вони
також акцентують увагу на проблемі інформаційних
війн та виділяють крім цього такі загрози інформаційній
безпеці як: розголошення інформації, вплив засобів
масової інформації на свідомість людини та суспільства,
забезпечення
державних
організацій
повною,
достовірною і своєчасною інформацією, неінтегрованість
України до світового інформаційного поля, недостатня
кваліфікованість українських інформаційних служб,
використання інформаційних технологій.
В свою чергу, О. В. Литвиненко під інформаційної
безпекою розуміє єдність трьох складових: забезпечення
захисту інформації; захисту та контролю національного
інформаційного простору; забезпечення належного
рівня інформаційної достатності [6, с. 177].
Використовує категорію національних інтересів
О. П. Баранов відповідно щодо визначення інформаційної
безпеки як стану захищеності національних інтересів
України в інформаційному середовищі, за якого не
допускається (або зводиться до мінімуму) завдання
шкоди особі, суспільству, державі через неповноту,
несвоєчасність,
недостовірність
інформації
й
несанкціоноване її поширення та використання, а
також через негативний інформаційний вплив та
негативні наслідки функціонування інформаційних
технологій [1, с. 60–62]. Акцент на такій складовій
інформаційної безпеки як безпека інформації, знаходить
свій вираз також у визначеннях інших дослідників
цієї проблематики, наприклад, інформаційна безпека
– це стан захищеності інформаційного простору, що
забезпечує його формування та розвиток в інтересах
громадян, організацій та держави, стан інфраструктури
системи (об’єкта, держави), при якому інформація
використовується суворо за призначенням та не завдає
негативного впливу на систему (об’єкт, державу) при її
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використанні; стан інформації, за якого виключається чи
суттєво ускладнюється порушення таких її властивостей
як таємність, цілісність та доступність [7, с. 345].
Заслуговує на увагу цікаве неординарне визначення
В. І. Гурковського відповідно до якого національна
інформаційна безпека України – це суспільні відносини,
пов’язані із захистом життєво важливих інтересів людини
і громадянина, суспільства та держави від реальних
та потенційних загроз в інформаційному просторі, що
є необхідною умовою збереження та примноження
духовних і матеріальних цінностей державоутворюючої
нації, її існування, самозбереження і прогресивного
розвитку України як суверенної держави, що залежить
від цілеспрямованої інформаційної політики гарантій,
охорони, оборони, захисту її національних інтересів [2,
с. 9–18].
Проте, аналіз змісту та напрямків досліджень
поняття інформаційної безпеки, виділяє декілька
підходів зазначення сутності цього феномену, а саме
розуміння інформаційної безпеки в якості: – стану
захищеності інформаційного простору; – процесу
управління загрозами й небезпеками, що забезпечує
інформаційний суверенітет України; – стану захищеності
національних інтересів України в інформаційному
середовищі; – захищеності встановлених законом
правил, за якими діють інформаційні процеси в державі;
– стану захищеності національних інтересів країни
в інформаційній сфері; – до суспільних відносин,
пов’язаних із захистом життєвоважливих інтересів
людини, суспільства та держави від реальних та
потенційних загроз в інформаційному просторі; –
важливої функції держави; – невід’ємної частини
політичної, економічної, оборонної та інших складових
національної безпеки.
Різноманітність поглядів щодо визначення поняття
«інформаційна безпека» є не дивною, тому що, як
правильно зазначають Н. Р. Нижник, Г. Л. Ситник,
В. Т. Білоусов до цього часу бракує єдиної думки в
трактуванні базових понять національної безпеки, що дає
теорія, яка передбачає [8, с. 158]: по–перше, формування
базових понять (створення відповідного понятійно–
категоріального апарату); по–друге, встановлення
їх структурно–функціональних зв’язків; по–третє,
вибір підходу (підходів) до формалізації процесів, що
аналізуються (вивчаються), та розробка на цій основі
методів дослідження, які б забезпечили поглиблене
вивчення та виявлення відповідних (властивих даному
об’єкту досліджень) закономірностей.
О. Г. Данільян, О. П. Дзьобань, М. І. Панов, стверджують, що це пов’язано як з певним суб’єктивізмом
дослідника, який використовує вироблені наукою
та філософією сукупність понять і категорій,
інтерпретуючи їх у властивий для себе спосіб, так і з
взагалі з переглядом багатьох традиційних положень,
формуванням принципово нових концепцій, введенням
в науковий обіг нових понять і категорій [4, с. 188].
Отже, конструктивним шляхом щодо визначення
поняття інформаційна безпека, є виокремлення його
базових ознак, яке є похідним від поняття національна
безпека, і має враховувати його сутнісні ознаки.
Даний підхід більш детально розписаний у
монографії В. А. Ліпкана «Теоретико–методологічні
засади управління у сфері національної безпеки
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України». А методологічні ж проблеми, які спіткають
дослідників феномену національної безпеки і її проявів
в різних сферах життєдіяльності, викладені у монографії
В. А. Ліпкана «Теоретичні основи та елементи
національної безпеки України», в якій робиться
спроба щодо формування теорії національної безпеки
– націобезпекознавства. За задумом автора воно має
виступати теорієстворюючим гносеологічним елементом
загальної будови системи знань про національну безпеку
взагалі та інформаційну зокрема [7, с. 343].
Отож «інформаційна безпека», нараховує безліч
варіацій його трактування. А виступаючи об’єктом
різноманітних галузевих досліджень, інформаційна
безпека отримала велику кількість трактувань
як у тематичному контексті цих досліджень, так
і загальнонауковому. Окрім цього, є вагомими і
нормативні визначення поняття, адже вони створюють
загально–соціальне уявлення щодо інформаційної
безпеки, виступаючи важливою складовою правового
понятійно–термінологічного апарату. А запропоноване
широке розуміння інформаційної безпеки дає змогу
визначити будь–який з її аспектів.
Також в контексті зазначеної теми можна зробити
висновок, що при визначенні інформаційної безпеки
варто визнати необхідним використання таких єдиних
ознак, як: об’єкти національної безпеки; характер загроз;
сфери життєдіяльності, що дозволяють диференціювати
інші підвиди національної безпеки в інформаційній сфері.
Саме за чіткістю визначення сутності поняття
інформаційної безпеки та механізмів її формування є
можливим прогресивний розвиток України як суверенної,
демократичної, правової та економічно стабільної
держави можливий тільки за умови якнайповнішого
забезпечення належного рівня інформаційної безпеки.
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Information security of the state: the essence and basic definitions
The article reveals the main concepts of state information security, investigates
the problems of understanding the essence of information security and its place in
the system of national security. The multivariable determination of the notion of state
information security is analyzed. The peculiarities of the influence of globalization
processes on the informatization of society in modern conditions are considered.
Keywords: information security, national security, information, information
space, information confrontation.
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Класифікація сепаратизму:
онтологічні та гносеологічні детермінанти
Розглянуто
проблематику
співвідносності
онтологічного
та
гносеологічного вимірів при класифікації сепаратизму. Розкрито основні
онтологічні передумови, які уможливлюють класифікацію, а саме
множинність проявів феномену в державно–огранізованих суспільствах та
подібність чи відмінність їхніх ознак. Висвітлено гносеологічний аспект
класифікації сепаратизму в частині необхідності відокремлення знання
про феномен і форми його організації, як категорії пізнання, від власне
феномену, як такого, що існує в об’єктивній політико–територіальній
дійсності, яка і виступає основним джерелом його пізнання. Показано,
що детермінованість класифікації сепаратизму фундаментальними
онтологічними і гносеологічними засадами є об’єктивною реальністю на яку
потрібно зважати в процесі дослідження феномену.
Ключові слова: сепаратизм, класифікація, онтологія, гносеологія,
національна безпека.

Становище у сфері національної безпеки упродовж
існування будь–якої держави зазнає трансформацій під
дією тих чи інших чинників.
На сучасному історичному етапі питання цілісності
території України і непорушності державних кордонів,
єдності українського громадянського суспільства і
консолідованості української нації набули надзвичайної
гостроти, з огляду, насамперед, на ситуацію в ОРДЛО, АР
Крим, а також у низці прикордонних регіонів держави.
Іншими словами, вектор національної безпеки зазнав
суттєвого зміщення в бік проблематики сепаратизму.
Дослідження сепаратизму, зокрема, в українському
контексті, має як науково–теоретичне, так і прикладне,
практичне значення. Розуміння сутності цього
феномену, його впливу на життєдіяльність суспільства
і держави потребує осягнення усього різноманіття його
емпіричних проявів, а також опанування результатів
їхнього науково–теоретичних опосередкування.
Як складний, багатогранний і суперечливий феномен,
сепаратизм стає об’єктом дослідження багатьох
дисциплін гуманітарного профілю – безпекознавства,
геополітики, державознавства, етнополітології, конфліктології, мовознавства, політології, правознавства,
релігієзнавства, соціології, теорії держави і права,
філософії тощо. Пізнаючи сутність сепаратизму за
посередництвом загально–наукових і конкретно–
наукових методів, в рамках формально–логічних
процедур, науковці виявляють у ньому спільне і відмінне,
загальне і одиничне, встановлюють його взаємозв’язок
і взаємозалежність з іншими явищами і процесами
об’єктивної дійсності, розробляють нові методологічні
прийоми та понятійно–категоріальний апарат. Набуває
розвитку практика проведення міждисциплінарних
досліджень сепаратизму, які дають змогу відійти від
його усталеного сприйняття, побачити нові ракурси
феномену та збагнути раніше невідомі смисли.
На фоні наростаючого обсягу емпіричних даних
про сепаратизм кількісно і якісно зростає також
рівень їхнього теоретичного осмислення. Водночас
питанню співвідносності буття і пізння в контексті
побудови класифікаційної парадигми феномену, реалій
трансформації
політико–територіальних
утворень
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та їхнього теоретичного віддзеркалення, тобто
онтологічного і гносеологічного вимірів науковою
спільнотою приділяється недостатня увага, у зв’язку
з чим його слід визнати проблемним і актуальнім, а
значить таким, що заслуговує окремого дослідження.
Мета статті полягає у висвітленні онтологічних та
гносеологічних детермінант класифікації сепаратизму.
Проблематика класифікації сепаратизму посідає
вагоме місце серед інших напрямків наукового пізнання
феномену. Починаючи з другої половини ХХ ст.
класифікації сепаратизму активно розроблялися,
насамперед західними вченими. З кінця минулого
століття вказане питання почало підніматися в країнах
колишнього СРСР, у тому числі і в Україні.
Серед західних вчених дослідження сепаратизму,
у тому числі питання його класифікації, здійснюють
Ґ. Андерсон, А. Бьюкенен, Дж. Вікерс, Ґ. Ґейл, Д. Ґоровиць,
Д. Дойл, М. Кітін, А. Лібіх, Е. Мюллє, А. Павкович,
П. Радан, Дж. Соренс та ін. В Україні окреслену тематику
розробляють В. Дівак, К. Литвиненко, О. Павлятенко,
Є. Рябінін, О. Цебенко та ін.
Існують численні підходи до класифікації
сепаратизму, використовуються різноманітні методики,
виокремлюються специфічні властивості феномену,
загальні та особливі ознаки тощо. Втім питання
взаємозалежності, взаємовпливу і співвідносності
онтологічного та гносеологічного вимірів при побудові
класифікації сепаратизму залишається недостатньо
розкритим.
«Класифікація – (від лат. classis – розряд, класс
і facio – роблю, розкладаю) – загальнонаукове і
загальнометодологічне поняття, яке означає таку форму
систематизації знання, коли вся сфера об’єктів, які
вивчаються, представлена у вигляді системи класів, або
груп, за якими ці об’єкти розподілені на підставі їхньої
подібності у певних властивостях» [2, с. 255].
Дане визначення чітко розмежовує дві сфери,
яких класифікація безпосередньо стосується: сферу
«об’єктів, які вивчаються» та сферу «знання…у вигляді
системи класів, або груп» про ці об’єкти. Власне мова
йде про категорії буття і пізнання. Іншими словами,
проблема класифікації сепаратизму детермінується
фундаментальними
засадами
онтологічного
та
гносеологічного вимірів, які задають визначальний
імпульс щодо можливості, доцільності та ефективності
застосування класифікаційної парадигми у пізнанні
феномену.
«Онтологія (від грецьк. ὄντος – суще; λόγος –
слово, вчення) – філософське вчення про буття як
таке» [6, с. 449]. Які ж буттєві властивості сепаратизму
визначають його піддатливість класифікуванню?
Вважається, що «онтологічною передумовою, що
створює саму можливість класифікаційного підходу,
є певний характер тієї предметної сфери, яка підлягає
вивченню» [4, с. 21].
Співвідносно до сепаратизму визначальними
онтологічними передумовами його класифікації
є множинність проявів феномену та подібність чи
відмінність їхніх ознак.
Множинність сепаратизму – це той цілинний
субстрат, емпірико–фактологічний матеріал, який лягає
в основу класифікації. Саме наявність значної кількості
даних з проблематики сепаратизму, постійне зростання
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обсягу нових, насамперед в частині урізноманітнення
і ускладнення феномену, виступають засадничими
чинниками, що забезпечують умову існування
відповідного матеріалу, з яким можливо працювати, а
також викликають необхідність його упорядкування за
певними ознаками, з метою спрощення і підвищення
ефективності його подальшого використання.
Множинність феномену проявляється у його широкій
розповсюдженості, а також різноманітності, зумовленої
особливостями умов і обставин, за яких протікають
сепаратистські процеси, специфікою чинників, що
впливають на зародження і розвиток сепаратистських
тенденцій, відмінністю наслідків, до яких призводить
втілення сепаратистських практик.
Власне «класифікування набуває онтологічної
характеристики як стиснення і упорядкування
різноманіття в процесі відображення» [5, с. 51].
Подібність чи відмінність ознак – це властивість,
що відображає зміст об’єктивних, формально–
логічних відношень між конкретними проявами
сепаратизму, які можуть виражатися у формі тотожності,
підпорядкування, перехрещення, координації, суперечності, протилежності, і слугує критерієм розмежування
відповідних
емпіричних
даних.
Класифікація
наявного різноманіття стає можливою за умови, коли
виокремлені з усього загалу множини проявів феномену
з однієї сторони будуть «різного роду подобами», а
з іншої – «відокремленими, відносно автономними
окремішностями, які можливо однозначно відрізнити
одну від одної» на підставі притаманних їм постійних
властивостей, за якими вони відрізняються від інших
або схожі з ними [4, с. 19]. Такі множини об’єктів
об’єднуються по групах «з утворенням певної системи
класів даної сукупності предметів» [1, с. 166].
В процесі пізнання сепаратизму постає питання про
структурну побудову феномену, власне його онтологічне
членування, яке робить можливим і ефективним
застосування класифікаційного підходу [4, с. 18].
Структурна матриця сепаратизму – це широкий
спектр багаторівневих, взаємозумовлених і взаємопов’язаних інтеграційно–дезінтеграційних подій, процесів, тенденцій і явищ, що стосуються трансформації
політико–правового статусу суспільно–політичних груп
в межах державно–організованих утворень.
Реальність сьогодення, яка онтологізує глобальну
сепаратистську парадигму, надає їй буттєвого,
об’єктивного виміру, це:
– в політико–правовій площині – 193 держави–
члени Організації Об’єднаних Націй [8] та 44
учасники Організації невизнаних народів і націй [9];
самопроголошені, невизнані чи частково визнані державні
утворення; держави, які не відбулися; квазідержави;
міждержавні територіальні претензії; анексії чи
захоплення однією державою території іншої тощо;
– в економічній площині – диспропорції економічного
і технологічного розвитку держав та їхніх окремих
частин, внутрішні економічні протиріччя між
суспільними групами всередині держав тощо;
– в етнічній площині – існування за різними
оцінками від 3 до 10 тисяч етносів; неспівпадіння меж
розселення етносів внутрішньому адміністративно–
територіальному подіду держав чи кордонам між ними;
відсутність у представників окремих етнічних меншин
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реального впливу на вирішення суспільних проблем;
неадекватність представництва меншин на державному
рівні, в управлінні, бізнесі; утиски за національною/
етнічною ознакою; конфлікти між титульним етносом
держави та іншими етнічними групами тощо;
– в культурній площині – домінанта глобалізаційних
тенденцій, нівелювання культурних особливостей
автохтоного населення тощо;
– у конфесійній площині – розколи традиційних
релігій; гострі протиріччя між інтересами віруючих
різних конфесій; несприйняття інших форм організації
релігійного життя; втручання держави у релігійні
справи; стимулювання державою розвитку чи надання
переваг тій чи іншій релігії/конфесії тощо;
– у мовній площині – палітра із 7099 мов [7] у
світі; внутрішньодержавні конфлікти щодо офіційної
державної мови; невирішеність питання забезпечення
прав національних меншин на спілкування рідною
мовою, статусу мов меншин тощо;
– в ідеологічній площині – неспівпадіння у поглядах
на важливі суспільно значущі питання у представників
різних соціальних груп; протиріччя між офіційною
державною ідеологією та світоглядом частини населення
держави тощо.
Таким чином, са́ме реальність акумульованого
сепаратистського потенціалу в глобальному вимірі,
реальність сепаратистських проявів, як неодмінної
складової світового політичного ландшафту, реальність
впливу сепаратистського чинника на внутрішньодержавні процеси та міжнародні відносини, на
планетарний порядок денний уцілому, власне сама
структура цієї сепаратистської реальності виступає
онтологізуючим началом і «створює можливість»
застосування «класифікаційної процедури» при її
теоретичному опосередкуванні, стає необхідною
передумовою для «відображення цієї реальності в
класифікації» [4, с. 21] сепаратизму.
Гносеологія – це «розділ філософії, в якому
аналізується природа і можливості знання, його межі
і умови достовірності» [3, с. 47]. У чому ж полягає
гносеологічна специфіка застосування класифікаційної
процедури у пізнанні сепаратизму?
Передусім, гносеологічний аспект класифікації
сепаратизму визначається відношенням чи взаємодією
суб’єкта, у загальному розумінні – наукової спільноти,
до об’єкта – власне самого феномену, через процедуру
його пізнання. Вказана суб’єктно–об’єктна інтеракція
об’єктивується у набутому людством знанні про
специфіку виникнення, розвитку і реалізації сепаратизму
в державно–організованих утвореннях. Природа цього
знання криється у досвіді цивілізації, як квінтесенції
її буття. При цьому, саме́ знання про феномен і форму
його організації, як категорії пізнання, необхідно
відокремлювати від власне феномену, як такого, що
існує в об’єктивній дійсності.
Прийнято виходити з того, що «категорії пізнання і
категорії реальності узгоджуються між собою» [4, с. 18].
В разі, «якщо існує деяке реальне структурне членування
світу, то йому в певному наближенні відповідає
структура нашого знання» [4, с. 18]. Обсяг, глибина і
якість знання про сепаратизм, зокрема відображеного
у класифікаціях, визначається, окрім іншого, рівнем
розробки
відповідного
понятійно–категоріального
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апарату, методологічних засобів, прийомів та способів
пізнання.
Наявне знання про сепаратизм, це, насамперед, існуючі
визначення поняття «сепаратизм» у яких розкривається
його сутність; це і сам зміст поняття «сепаратизм», який
відображає сукупність ознак феномену, а також визначає
обсяг процесів і явищ емпіричної дійсності, на які це
поняття поширюється; це, власне, і самі ознаки, за якими
здійснюється його класифікація.
В залежності від ознак, що використовуються в якості
критерію поділу, розрізняють такі види сепаратизму як:
– за ціллю – сецесія, іредентизм, енозис, федералізація, автономізм, деволюція, деконцентрація, децентралізація;
– за сферою життєдіяльності – політичний,
економічний, національний, етнічний, релігійний,
конфесійний, правовий, ідеологічний, мовний тощо та
різні комбінації цих критеріїв;
– за географічним чинником – західноєвропейський,
східноєвропейський, азіатський, близькосхідний, північноамериканський тощо;
– за ступенем легітимності – легітимний і нелегітимний;
– за кількістю учасників – двосторонній і багатосторонній;
– за методами досягнення мети – мирний і озброєний;
– за характером та особливостями проявів – фактичний і формальний;
– за динамікою функціонування – еволюційний і радикальний;
– за основними завданнями політичної еліти – стратегічний і тактичний;
– за тривалістю – постійний і тимчасовий;
– за соціальним станом сепаратистськи налаштованих меншин – архаїчний і прогресивний;
– за матеріальним станом учасників – сепаратизм
бідних і сепаратизм багатих;
– за характером спрямування – внутрішній та
зовнішній;
– за територією, яку охоплюють сепаратистські
рухи – регіональний і локальний (місцевий);
– за місцем розташування території, яку охоплюють
сепаратистські рухи, в межах держави – сепаратизм
центральних районів і сепаратизм околиць;
– за характером причин – раціональний (виправданий) та ірраціональний (міфологізований);
– за об’єктами спрямування – безадресний, односторонній та обопільний;
– за можливістю проведення діалогу – конструктивний і неконструктивний;
– за способом комунікації учасників сепаратистських
спільнот – віртуальний та реальний;
– за рівнем розвитку держави – сепаратизм в розвинених країнах і сепаратизм в країнах, що розвиваються
тощо.
В якості методологічного інструментарію для
створення класифікацій використовуються «процеси
аналізу, синтезу, порівняння; абстрагування, узагальнення
і конкретизації; індукції, дедукції, аналогії, встановлення
зв’язків і відношень; формування понять» [1, с. 165],
а також формально–логічні процедури поділу поняття
(дихотомічне ділення та ділення за видозміною ознаки).
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Врешті самі класифікації поділяють на такі види як
природна і штучна, формальна і змістовна (Б. Кедров),
описова і сутнісна (С. Розова), кількісно–якісна і
якісно–кількісна (С. Розова), загальна і спеціальна,
кожна з яких слугує єдиній меті – упорядкуванню
емпіричного матеріалу для підвищення ефективності
його використання, а також поглиблення теоретичного
проникнення у сутність феномену.
Не дивлячись на достатньо вагомий обсяг теоретичних
напрацювань, наукова спільнота вимушена рахуватися
з тим, що «категорії буття завжди багатші, ніж категорії
пізнання і засоби мови, які їх виражають; що останні не
повністю їх охоплюють, і адекватність досягається лише в
процесі прогресуючого пізнання» [4, с. 22]. Поступальний
розвиток науки призводить до відкриття нових якостей,
властивостей, граней, сутнісних характеристик об’єктів
досліджень, розробки нових понять, удосконалення
методологічного арсеналу, спричиняє критичну рефлексію
набутого людством знання.
Існуючі класифікації сепаратизму постійно удосконалюються, трансформуються, піддаються переосмисленню з
точки зору їхньої сутності, змісту і обсягу, відповідності
емпіричній дійсності, чим забезпечується максимально
можливе адекватне співвідношення онтологічного
і гносеологічного вимірів при застосуванні класифікаційної
парадигми у пізнанні феномену.
Таким чином, детермінованість класифікації
сепаратизму фундаментальними онтологічними і гносеологічними засадами є об’єктивною реальністю на яку
потрібно зважати в процесі дослідження феномену.
Неможливість розпізнати, зрозуміти, пояснити, визначити певні процеси і явища сепаратистського штибу,
насамперед в контексті національної безпеки, вжити
практичних заходів щодо запобігання, мінімізації
чи усунення їхніх можливих негативних наслідків,
свідчитиме про виникнення понятійно–категоріальних та
методологічних лакун зумовлених онтогносеологічним
диссонансом у класифікаційній парадигмі феномену.
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Classification of separatism: ontological
and gnosiological determinants
The article deals with the problems of correlation of ontological and
gnosiological dimensions in the classification of separatism. The main ontological
prerequisites, that make classification possible, namely, the multiplicity of
manifestations of the phenomenon in state–organized societies and the similarity
or distinction of their features, are revealed. The gnosiological aspect of the
classification of separatism is highlighted in connection with the need to separate
knowledge of the phenomenon and forms of its organization, as a category of
knowledge, from the actual phenomenon, as existing in the objective political–
territorial reality, which serves as the main source of its knowledge. It is shown
that the determinism of separatism classification by fundamental ontological and
gnosiological principles is an objective reality which must be taken into account in
the process of studying the phenomenon.
Keywords: separatism, classification, ontology, gnoseology, national security.
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Политика децентрализации в формировании
местного самоуправления

Исследуются теоретические и методологические аспекты процесса
децентрализации и формирования системы местного самоуправления,
обосновывается необходимость процесса децентрализации в Азербайджане,
что она является составной частью реформ в сфере государственного
управления, раскрываются условия определения оптимального соотношения и
необходимость централизации и децентрализации в сфере государственного
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управления. Обосновывается такой аргумент, что организация эффективной
системы местного самоуправления с одной стороны, посредством закона
максимально ограничивает вмешательство органов государственной
власти в деятельность местного самоуправления, с другой стороны, связан
с установлением прозрачности института общественного контроля в
образованиях местного самоуправления. Автор вносит предложения и
рекомендации по учреждению системы местного самоуправления, процесса
децентрализации и осуществления прав и свобод человека на более широкой
плоскости.
Ключевые слова: местное самоуправление, политика децентрализации,
территориальная администрация, контроль, муниципальное право,
законодательство, власть.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Общенациональный
лидер
азербайджанского
народа Гейдар Алиев отмечал, что «создание местного
самоуправления… составляет основную часть демократического процесса… часть построения демократического, правового, светского государства. Мы создаем
в Азербайджане полностью независимые органы
местного самоуправления. Это означает и развитие
демократии и одновременно, является показателем
создания возможностей управления государством для
наших граждан» [2].
После восстановления своей независимости для
азербайджанского народа возникла необходимость
определить
перспективы
развития
в
сфере
самоуправления.
Особенно, сотрудничество с развитыми странами
мира в социальной, политической, гуманитарной
и других областях, а также процесс интеграции в
структуры Европейского Союза требовали приведение
системы управления в соответствие с ценностями
человеческих измерений.
Определение направлений политики децентрализации,
изучение особенностей местного самоуправления,
как одного из субъектов властно–управленческих
отношений в общественной и государственно–правовой
структуре, требует проведения в данной отрасли
специальных исследований. Существенное значение
приобретают научный анализ и изучение теоретических
и научно–правовых аспектов проблемы взаимодействия
центральных властей с местным самоуправлением,
государства со структурами местного самоуправления, с
позиций государства и общества, правового государства и
гражданского общества.
Переход в последнее время центра тяжести решения
основных проблем управленческой деятельности
и
социально–экономического
развития
страны,
тенденция передачи многих функций и полномочий
местным уровням власти или органам местного
самоуправления проявляется достаточно ясно. Изучение
механизмов местного самоуправления имеет как
научно–практическое, так и политическое значение.
Все упомянутое выше создали особую необходимость
проведения исследований по теоретическому обобщению
первичных результатов деятельности муниципалитетов
в Азербайджане, выявлению и всестороннему анализу
проблем и определению путей их устранения.
Сущность, основы и типы децентрализации
Главные причины усиления традиций децентрализации на современном этапе связаны, с одной стороны,
приобретением государственными функциями социального содержания, а с другой стороны, изменениями экономического и технического характера [6, с.
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17]. Известно, что за последние десятилетия функции
государства, независимо от каких либо идеологических заключений развивались на всех уровнях
управления, подверглись значительным изменениям и
трансформировались как ответ возникшим проблемам
[9, с. 9]. Поскольку проведение необдуманной и
не соответствующей образовавшемуся в стране
положению
политики
децентрализации,
может
способствовать возникновению серьезных опасностей
и трудностей [1, с. 25].
Под понятием децентрализация подразумевается
передача определенных полномочий или управления
различным отраслям, в частности в места,
осуществления деятельности. А в государственном
управлении децентрализация подразумевается как
«процесс передачи части функций центральной власти
органам местного самоуправления» [4].
Суждения об эффективности децентрализации
подразумевают необходимость формирования системы
демократического контроля над деятельностью местных
властей. В противном случае, потеря центром контроля
над регионами часто приводит к созданию на местах к
формированию, по сути, не демократических режимов
[5]. Исследования, изучающие процессы демократизации
в развивающихся странах выявили еще одну упущенную
исследователями проблему – проблему взаимной
деятельности между уровнями автономной власти.
Суть проблемы заключается в том, что уровни власти,
формально не находящиеся под контролем друг друга,
могут совершать действия, противоречащие интересам
друг друга. Предоставлением местным институтам власти
автономии для проведения своей политики, центральная
власть может столкнуться проблемой территориальной
инфраструктуры. В таком случае центральная власть
может предпринять два действия: превратить местные
органы самоуправления в своих агентов, или параллельно
им формировать свои вертикальные административные
структуры. Если центральная власть способна создать
такой режим посредством тех или иных политических,
экономических и культурных механизмов, в таком
случае, связывает региональные и местные власти
повышением формальной эффективности автономии.
Наоборот, если между властными уровнями создается
режим конкуренции за экономические ресурсы, властные
полномочия и популярность среди избирателей, в таком
случае, в результате децентрализации эффективность
общественного сектора уменьшается [14, с. 28].
Децентрализация может способствовать повышению
эффективности только в том случае, когда 1) на местном
уровне существует система демократического контроля;
2) между властными уровнями сформирован режим
кооперации. Иначе, децентрализация по большей
вероятности, приведет не к повышению, а уменьшению
эффективности общественного сектора [16, с. 6].
Сущность децентрализации можно охарактеризовать
с одной стороны, как распределение функций и
полномочий единой государственной власти между
соответствующими органами государственной власти
и между органами местного самоуправления и иными
структурами гражданского общества с другой стороны
[3, с. 44].
Децентрализацию можно осуществить и в
вертикальном направлении. При этом предусматривается
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передача
реализации
государственной
власти
соответствующим органам общественного управления,
созданным на территории государства. Вертикальная
децентрализация осуществляется на разных направле-ниях
и при этом функции и полномочия передаются различным
структурам следующим образом: децентрализованные
структуры центрального правительства (местные
исполнительные органы, хозяйственные учреждения);
органы местного самоуправления; частный сектор;
неправительственные организации.
По средствам и целям осуществления в литературе
различают несколько типов децентрализации. Например,
по мнению Г. Эллинека следует различать два типа
децентрализации: бюрократическая децентрализация и
децентрализация, построенная на принципе местного
самоуправления [7, с. 125].
Ряд исследователей отмечают несколько типов
децентрализации, независимо от целей: политическая,
административная,
финансово–экономическая
и
рыночная децентрализация [19]. В данном случае,
главной целью политической (или демократической)
децентрализации заключается в расширении демократии
и установлении политической справедливости; цель
административной (или институциальной) в повышении
эффективности управления и обеспечения услугами;
главная цель финансовой децентрализации заключается
в росте целевых прибылей и повышении эффективности
финансов путем принятия рациональных решений в
сфере расходов и издержек; главная цель экономической
(или рыночной) децентрализации (в ряде случаев
рассматривается как отдельный тип) заключается
в создании благоприятных условий для частных
предприятий и обеспечении их успешного и эффективного
функционирования на местном рынке [20, с. 181].
Ряд исследователей отмечают, что понятие
децентрализация объединяет в себе географическую,
функциональную,
политико–административную
и
финансовую децентрализации [14, с. 28; 19, с. 24]. Наряду
с типами децентрализации в зависимости от порядка
передачи объемов функций и полномочий, различают
несколько ее степеней: деконцентрация полномочий,
а также их перепоручение и передача. Каждый из
степеней децентрализации характеризуются своими
политическими, финансовыми и административными
свойствами [14, с. 28]. В каждом из указанных выше
классификаций типов и степеней децентрализации
обсуждается
оказание
общественных
услуг,
определяются конкретные виды этих услуг и место
принятия решения. Одновременно предусматривается
тесная связь между местом принятия решений и лицами
принимающими эти решения [9, с. 100].
Не следует принимать процесс децентрализации
как уменьшение роли центрального государства,
государственных органов. Американский политолог
А. Токвиль отмечал: «…Сила и активность управляющего
демократическим народом центральной власти необходима
и желательна. Ни в коем случае нельзя ее ослабить и
смягчить. Но при этом, не стоит допускать злоупотреблений
гибкостью и силой этой власти» [13, с. 12].
Основа концепции децентрализации заключается в
том, что она не только является способом управления, но
выступает также как демократический элемент. С одной
стороны, децентрализация путем передачи управления
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делами заинтересованным в этом лицам приобретает
преимущества демократического характера, и демократия
в данном случае становится более реальной на местном
уровне, чем на национальном уровне. С другой стороны,
при создании необходимых благоприятных условий для
управления, децентрализованное управление становится
относительно удобным и более эффективным [13, с. 14].
Децентрализация позволяет гражданам лучше
узнавать своих представленных у власти представителей,
а самим представителям еще лучше ознакомиться
проблемами, нуждами и потребностями своих
избирателей. А это в свою очередь, более активно
воздействует на принятие решений и их реализацию.
Необходимо отметить, что понимание, применение
и значение децентрализации и деконцентрации как
системообразующего фактора, является важным
принципом государственного управления и построение
и деятельность системы государственного управления
необходимо
осуществлять
с
учетом
данного
принципа. Как отмечают исследователи, категории
«децентрализация» и «централизация» определяют
механизмы изменения характера вертикальных связей
между центром и регионами, что в свою очередь,
находит свое выражение в распределении полномочий
между различными уровнями власти.
Категории децентрализации и централизации
можно
рассматривать
с
различных
аспектов.
Применение понятий децентрализация и централизация
в государственном управлении, требует изучения
взаимовлияния и взаиморазвития между ними. Каждый
из упомянутых выше понятий значимы в одинаковой
степени и их нельзя полностью противопоставить друг
против друга [10, с. 22].
В целом, усиление централизации отражается
в росте уровней в управленческой иерархии,
уменьшении центров по принятию распорядительных
и управленческих решений на различных уровнях
управления, ограничении участия органов управления
нижнего уровня в процессе принятия решений [22].
Децентрализация предотвращает практику бюрократизации, укрепляет возможности для принятия
управленческих решений. Децентрализация управления
обычно всегда увязывается расширением различных
свобод и демократизацией общества, приближением
производителей
непосредственно
к
средствам
производства и созданием соответствующей системы
поощрений. С повышением культурного уровня
общества, люди приобретают опыт в сфере еще
более лучшего координирования централизации и
децентрализации и получают большую выгоду от такой
координации [21, с. 12].
Определение в управлении оптимального соотношения
централизации и децентрализации предусматривает
полную реализацию положительных свойств каждого
из них. С одной стороны, при решении различных
проблем централизация позволяет более эффективно
осуществлять координирование и продемонстрировать
этим повышение управляемости системы. При разрешении
проблемы централизации и децентрализации всегда ищут
компромисс, позволяющий повысить управляемость
системы. Ряд исследователей отмечают как политические,
так и экономические преимущества децентрализации [11,
с. 53; 8, с. 11; 15, с. 61].
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Децентрализация раскрывает для граждан и их
представителям более приемлемые возможности
разработки и принятия политических и экономических
решений на нижних уровнях управления, чем на верхнем
уровне государственного аппарата [22]. Политическая
децентрализация предусматривает определение местных
руководителей и представителей населения посредством
выборов, что позволяет населению лучше узнать своих
представителей у власти, а представителям глубже
изучить проблемы своей территории [12, с. 18].
Заключение. Правильное определение соотношения
централизации и децентрализации в государственном
управлении и формирование эффективно действующей
децентрализованной системы управления является
сложным процессом, требует проведения всесторонне
обдуманной политики и не может осуществляться за
короткое время. Реформы в данной области необходимо
осуществлять поэтапно. Кроме этого, серьезная
политическая и техническая поддержка со стороны
органов государственной власти является важнейшим
фактором для обеспечения успешности процесса.
В мировой практике не существует готовой модели
децентрализации, которая может быть рекомендована всем
государствам. Децентрализация на практике зависит от
особенностей конкретной страны, сроков осуществления
и существующей ситуации. Правильное определение
соотношения
централизации
и
децентрализации
в
государственном
управлении
способствует
демократизации политической системы, повышению
устойчивости государства, усовершенствованию и
развитию управленческого потенциала на всех уровнях
власти, созданию благоприятной среды для развития
рыночной экономики и устойчивого экономического роста.
С этой точки–зрения, осуществление сбалансированной
политики децентрализации и развитие местного
самоуправления имеет большое значение. Осуществление
децентрализации зависит непосредственно от уровня
демократизации политической системы. В том числе
государственного режима. Современная демократия
определяет уровень ограничения государственной
власти правами и свободами личности. А уровень
гарантированности прав и свобод личности заключается
не только обеспечением права свободного выхода
центральным органам государства и судам. Если провести
классификацию прав человека, убедимся, что в основе
всех прав стоит материальная заинтересованность.
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Decentralization policy in formation of local self–government
The article explores the theoretical and methodological aspects of the process
of decentralization and the formation of the system of local self–government,
substantiates the need for the process of decentralization in Azerbaijan, that it is an
integral part of the reforms in public administration, the conditions for determining
the optimal ratio and the need for centralization and decentralization in public
administration are revealed. This argument is substantiated that the organization
of an effective system of local self–government on the one hand, by means of the
law, as much as possible restricts the interference of public authorities in the
activities of local self–government, on the other hand, is connected with establishing
transparency of the institution of public control in local government entities. The
author makes suggestions and recommendations on the establishment of a system
of local self–government, the process of decentralization and the exercise of human
rights and freedoms on a broader plane.
Keywords: Local self–determination, Decentralization political, Territorial
administration, control, munitipal low, legislation, governance.

Салімзаде М. І., дисертант, Національна Академія Наук
Азербайджану (Азербайджан, Баку), matlabm@yandex.ru
Політика децентралізації в формуванні
місцевого самоврядування
Досліджуються теоретичні та методологічні аспекти процесу
децентралізації і формування системи місцевого самоврядування,
обґрунтовується необхідність процесу децентралізації в Азербайджані,
що вона є складовою частиною реформ в сфері державного управління,
розкриваються умови визначення оптимального співвідношення і
необхідність централізації і децентралізації в сфері державного управління.
Обґрунтовується такий аргумент, що організація ефективної системи
місцевого самоврядування з одного боку, за допомогою закону максимально
обмежує втручання органів державної влади в діяльність місцевого
самоврядування, з іншого боку, пов’язаний з встановленням прозорості
інституту громадського контролю в утвореннях місцевого самоврядування.
Автор вносить пропозиції і рекомендації щодо заснування системи місцевого
самоврядування, процесу децентралізації та здійснення прав і свобод людини
на ширшій площині.
Ключові слова: місцеве самоврядування, політика децентралізації,
територіальна адміністрація, контроль, муніципальне право, законодавство,
влада.
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Український етнос:
набуття державоутворюючого статусу
Аналізується
широке
коло
соціально–політичних
процесів,
якими супроводжувалось набуття українським етносом статусу
дежавоутворюючого етносу. Досліджуються такі ключові проблеми,
як етнічні характеристики українського соціуму, етнічно–політичний
зміст понять «український народ» та «українська нація», основні засади
державної етнополітики та інші питання, які в умовах незалежності набули
виняткового значення, оскільки від їх розв’язання безпосередньо залежало
майбутнє української держави. Досліджується процес правового оформлення
державоутворюючого статусу українського етносу. Формулюються ключові
мотиви стратегії розбудови етнонаціональної політики в незалежній
Україні. Аналізується етнічний склад населення України, структура та
закономірності розселення етнічних українців по регіонам та областям
України. Окремо досліджується стан української діаспори в Російській
Федерації. Окрема увага приділяється проблемі збереження та розвитку
української етнічної свідомості серед українців Росії. У статті робиться
висновок про безумовне збереження української етнічної ідентичності серед
українців Росії.
Ключові слова: етнополітика, український етнос, статус, українці,
культура, етнічна ідентичність, міграції, діаспора.

Разом з здобуттям Україною незалежності проблеми
етнополітики перейшли у площину державної стратегії,
і одночасно визначили один із актуальних і пріоритетних
напрямків формування національної ідентичності в
Україні. Етнічні характеристики українського соціуму,
етнічно–політичний зміст понять «український народ»
та «українська нація», основні засади державної
етнополітики – ці та багато інших питань одразу набули
виняткового значення, оскільки від їх розв’язання
безпосередньо залежало (і залежить) майбутнє
української держави.
Характерною рисою української етнополітики
пострадянської доби є фактична відсутність чіткого
визначення найчисленнішого етносу українців, як
титульного, державоутворюючого. У Декларації про
державний суверенітет України, проголошеній 16 липня
1990 р. термін «народ» визначається як «громадяни
Республіки всіх національностей» і підкреслюється,
що «жодна політична партія, громадська організація,
інше угрупування чи окрема особа не можуть виступати
від імені всього народу України». «Акт проголошення
незалежності України» роль та місце українського
етносу в незалежній Україні теж не визначає. Але
визначення народу України сформульоване Декларацією
про державний суверенітет, повністю узгоджується і з
Актом проголошення незалежності України. Те ж саме
визначення народу України зазначається і у Зверненні
Верховної Ради України до громадян України всіх
національностей від 28 серпня 1991 р. – тобто через три
дні після проголошення незалежності України. Фактично
дослівно ця ідея знаходить місце і в Декларації прав
національностей, проголошеної у 1 листопада 1991 р. У
зазначених документах, які, разом з Конституцією мають
системоутворююче значення для державної ідеології та
політичної системи держави, українці як етнос, хоча і
виокремленні відносно інших етносів, не мають аніякого
формального статусу.
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Закон України про національні меншини ухвалений
25 червня 1992 р., присвячений решті етносів, які
населяють Україну, теж не містить жодної конкретизації
статусу українського етносу. Щоправда, Ст.2 цього закону
зобов’язує громадян України всіх національностей
«дотримуватись Конституції та законів України,
оберігати її державний суверенітет та територіальну
цілісність, поважати мови, культури, традиції, звичаї,
релігійну самобутність українського народу та всіх
національних меншин» [6, с. 619].
Аналіз вищенаведених документів дає підстави
виокремити дві базові етнополітичні категорії
українського законодавства, що визначають населення
України за етнічною ознакою, «український народ»,
тобто власне український етнос, як він визначений у
Законі України про національні меншини в Україні, і
«народ України» – як сукупність представників усіх
національностей, що населяють Україну (Декларація про
державний суверенітет, Акт проголошення незалежності
України, Звернення Верховної Ради України до громадян
України всіх національностей). Проте, у Конституції
України прийнятій 28 червня 1996 р., вже у перших строках
преамбули український народ, від імені якого Верховна
Рада України приймає конституцію, визначається
як «громадяни України всіх національностей» [8, с.
645]. Певну конкретизацію статусу етнічних українців
у Конституції України містять Ст.10, 11 та 12. Так,
Ст.10 проголошує українську мову державною мовою
України і зазначає, що «держава забезпечує всебічний
розвиток і функціонування української мови в усіх
сферах суспільного життя на всій території України»,
одночасно гарантуючі «вільний розвиток, використання
і захист російської та інших мов національних меншин
України» [8, с. 646]. У ст.11 держава сприяє «консолідації
та розвиткові української нації, її історичної свідомості,
традицій і культури» одночасно гарантуючі сприяння
«розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної
самобутності всіх корінних народів і національних
меншин України» [8, с. 646].
У вказаній статті Конституції України без жодного
пояснення застосовано вельми складну етнополітичну
категорію
«нація»,
яку,
теоретично
неможна
ототожнювати лише з українським етносом, до того
ж визнається необхідність її консолідації та розвитку
– тобто українська нація у даному випадку виступає
скоріше як мета політичного розвитку української
держави. І, нарешті у ст.12 зазначається, що «Україна
дбає про задоволення національно–культурних потреб
українців, які проживають за межами держави» [8,
с. 647]. Це єдина стаття Конституції України у якій
згадуються власне етнічні українці.
З вищенаведеного можна зробити висновок, що
основні документи, які визначають засади української
етнонаціональної політики покликані сприяти розвитку
етнонаціональних відносин у незалежній Україні у
демократичний спосіб, правовому руслі, маючи при
цьому єдиним імперативом поліетнічність українського
суспільства. Головні засади та принципи побудови
етнополітики української держави у перші роки
незалежності сформулював Президент Л. Кравчук у своєму
виступі на Міжнародній конференції з антисемітизму
в Брюсселі 7 липня 1992 р. У ньому зазначалось, що
Україна, як суверенна держава приєдналась і приймає
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участь в основних міжнародних угодах з прав людини.
«Американський Білль про права, французька Декларація
прав людини і громадянина, Загальна декларація прав
людини, нарешті, Копенгагенська нарада з людського
виміру – це орієнтири і суть наших уявлень про критерії і
стандарти прав і свобод особистості» [8, с. 622]. Власне,
характер національної ідеї Л. Кравчук ототожнював з її
відношенням до національних меншин. «Тому Україна,
де більше чверті населення складають неукраїнці, обрала
шлях побудови самостійної, демократичної правової
держави, а не держави суто етнічної. Фактично три
ідеї – національна, політична та соціальна – об’єднані
одним поняттям – «громадянський принцип» [8, с. 623].
Іншою ідеологічною засадою української етнополітики,
яку сформулював Л. Кравчук у вказаній промові, стала
спільність історичної долі усіх народів що населяють
Україну, які на його думку, однаково потерпали від
радянської національної політики. На підставі результатів
референдуму 1 грудня 1991 р., за результатами якого
більш ніж 90% населення України проголосували за
незалежність, він доходить висновку: «Ідея української
державності злилася з підйомом національної
самосвідомості всіх сущих в Україні, незалежно від їх
національної приналежності» [2, с. 623].
Таким чином, з перших днів незалежності країни
українська етнонаціональна політика обрала головним
своїм постулатом рівність прав представників усіх
етносів України і відсутність у законодавстві будь–
якого статусу, за яким той чи інший етнос зміг би
посісти домінуючі позиції у суспільстві та державі
відносно інших. Мотивами подібної стратегії розбудови
етнонаціональної політики було: 1) прагнення інтеграції
у міжнародне демократичне (передусім, звичайно,
європейське співтовариство); 2) побоювання розвитку
етнонаціональних відносин за конфліктним сценарієм,
який став типовим для пострадянського простору.
відсутність у українського етносу визначеного та
офіційно закріпленого статусу якось особливого,
титульного чи державоутворюючого. Така виважена
етнонаціональна
стратегія
України
забезпечила
реалізацію вищезазначених завдань. Проте, вона
зумовила невизначеність українського етносу як
титульного, державоутворюючого, з чим, власне, і
пов’язана поява України, як незалежної держави. Ця
невизначеність на нашу думку, приховує небезпеку
виникнення небажаних радикальних тенденцій у
процесі формування національної ідентичності по
етноцентричному сценарію.
Саме тому, на наш погляд, у ст.11 Конституції України
і була внесена така суперечлива категорія, як «корінні
народи». Національно–орієнтовані політичні сили
планували у перспективі використати її для визначення
статусу етнічних українців в Україні, що підтверджується
відповідними пунктами у програмах українських
національно–радикальних політичних партій.
Із 130 національностей та народностей, представники
яких, згідно з Всеукраїнським переписом населення
2001 року, проживають в Україні, домінуючим є
один з найчисленніших етносів Європи – українці
– корінна національність держави, титульний та
державоутворюючий етнос.
На час перепису (5 грудня 2001 року) кількість
українців становила 37 млн. 541,7 тис. осіб (77,8% всього
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населення). За неповних 13 років з часу останнього
радянського перепису їх кількість зросла на 122,6
тисячі (0,3%), а питома вага відносно всього населення
збільшилася на 5,1% (при одночасному зменшення за
вказаний період постійного населення України на 6,2%)
[11, с. 18].
Збільшення абсолютної і відносної кількості
українців відбулося в 13 областях, місті Києві та
Севастополі. Водночас в тих областях, де протягом
90–х років спостерігалися найвищі показники
природного
скорочення
населення
(Вінницька,
Житомирська, Київська, Кіровоградська, Луганська,
Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська), а також
в Тернопільській і Хмельницькій областях абсолютна
кількість українців скоротилась, проте питома вага
збільшилась і коливається від 58% у Луганській області
до 94,9% у Вінницькій. Лише в автономній Республіці
Крим при зменшенні абсолютної кількості українців
на 51,9 тисячі осіб знизилася (на 2,4%) і їх питома вага
відносно всього населення [11, с. 7].
У ході Всеукраїнського перепису населення була
облікована кількість осіб окремих етнографічних груп
українського етносу (бойки, гуцули, лемки, литвини,
поліщуки, русини), які постійно проживають в Україні.
Загальна кількість представників цих субетносів
становила на дату перепису 32,4 тисячі осіб. Основним
місцем їх проживання є дві західні області (Закарпатська
– 10,2 тис. або 31,5% усієї кількості та Івано–Франківська
– 21,5 тис. або 66,3%), незначна їх кількість мешкає також
у Тернопільській (364 особи або 1,1%) та Львівській (196
осіб або 0,6%) областях. В інших 23 регіонах їх загалом
налічувалось179 осіб. Найбільшу за чисельністю групу
серед населення вищеназваних субетносів складали
гуцули (21,4 тис. або 66%) та русини (10,2 тисячі або
31,4%). Лемки нараховували 672 особи, бойки – 131
особу, литвини – 22 особи, поліщуки – 9 осіб. Переважна
більшість гуцулів проживала у сільській місцевості
Івано–Франківської області (95,3%), три п’ятих усіх
русинів мешкали у міських поселеннях Закарпатської
області (59,7%). Більш ніж половина всіх лемків (346
осіб) була зосереджена в Тернопільській області, а також
в Івано–Франківській та Львівській областях, де їх
кількість нараховувала трохи більше 100 осіб в кожній.
Бойки розселені у трьох областях: Івано–Франківській
(найбільша кількість від усіх), Закарпатській та
Львівській [11, с. 37].
Українці переважають серед населення усіх регіонів,
за винятком АР Крим та Севастопольської міськради, де
вони посідають друге місце за чисельністю після росіян.
Найвища питома вага українців – серед жителів усіх
західних областей (крім Закарпатської та Чернівецької), а
також у Вінницькій, Чернігівській, Черкаській, Київській,
Полтавській,
Житомирській
та
Кіровоградській
областях (понад 90%). Досить значна вона в Сумській,
Херсонській, Миколаївській та Закарпатській областях
(89–91%). У м. Києві українців 82,2%. Серед населення
високо
урбанізованих
індустріальних
областей
(Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Луганська,
Донецька), а також у Чернівецькій області їх частка
нижча, але є домінуючою (79–57%) [11, с. 37].
Головними чинниками збільшення питомої ваги
українців у складі населення України вітчизняні фахівці
вважають: 1) зростання їхньої національної свідомості:
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чимало українців, колись записаних під іншою
національністю, після набуття Україною незалежності
відновлюють свою національну приналежність;
2) повернення українців з країн близького зарубіжжя
[4, с. 38].
Частка осіб, які визнають рідною мовою мову своєї
національності за результатами перепису 2001 року склала
85% жителів України і цей показник був домінуючим
в усіх регіонах. Найвищий він у етнічних українців,
коливаючись від 71,6% в Одеській області до 99,9% у
Тернопільській. Винятком є лише Луганська і Донецька
області, Автономна Республіка Крим та м. Севастополь,
де частка українців із рідною мовою становить відповідно
50,4%, 41,2%, 40,4% і 29,6% [11, с. 37].
Серед українців зберігається високою питома
вага осіб, які вважають українську рідною мовою, і в
міських поселеннях (78,1%), і в сільській місцевості
(97,3%) [11, с. 37].
Набуття українським етносом нового статусу після
проголошення незалежності відбувалося в передусім
завдяки відродженню у нього позитивної етнічної
ідентичності. Адже століття бездержавності формували
в українцях комплекс меншовартості, привчали їх
сприймати себе як спільноту, чия культура визначається
лише місцевим досвідом і не вправі претендувати на
самостійне місце в історії світової культури. Сучасною
проекцією цього є недовіра до державних інституцій,
політичний інфантилізм.
Головним здобутком українського етносу у
пострадянську добу, на нашу думку, можна вважати,
користуючись запропонованим вітчизняними ученими
поняттям, стрімким зростанням «етнокультурної
компетентності»: цілеспрямованого і спонтанного,
організованого і стихійного засвоєння людиною (у процесі
соціалізації) культури свого народу в усіх її виявах:
традиційно–побутових, фольклорних, професійних,
в наукових і емпіричних знаннях, на емоційному і
раціональному рівнях. Разом з тим на сучасному етапі
розвитку українці, як державоутворюючий етнос
потребує внутрішньої консолідації та має більш суттєво
впливати на процеси формування нової національної
ідентичності. Це убезпечить в майбутньому, з одного
боку – від хворобливої політизації діяльності російських
громадських організацій, політичних партій, а з іншого
– від радикалізації політичних партій національно–
демократичного спектру в Україні.
На заваді цьому, на думку зарубіжних дослідників є:
– етнокультурна невизначеність значного числа
українських громадян;
– поширеність локальних ідентичностей (на кшталт
вище згаданої Донецької ідентичності).
До цього, як вважають зарубіжні дослідники, слід
також додати політичні маніпулювання, що створюють
загрозу розмиванню цілісної української ідентичності,
протиставляючи їй ідентичності регіональні [12].
Як свідчить світовий досвід, сучасні держави–
нації будуються не лише завдяки прагматичному
виміру ідентичності, шляхом укладання «суспільного
договору». Історія і культура, які мають своє етнічно–
мовне ядро, відіграють не менш важливу роль у цьому
процесі.
Для України культурні чинники особливо важливі з
причин багаторічного «забуття» історичної пам’яті. Разом
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з тим розбудова національної ідентичності потребує
знаходження делікатного балансу в державній політиці
між певною пріоритетністю української етнічної культури
та підтримкою культур національних меншин.
Об’єктивне та всебічне дослідження етносу вимагає
цілісного аналізу усієї його повноти у різноманітності
форм – від титульної та чисельно домінуючої групи
населення, до діаспори або груп мігрантів на території
інших держав. Усе це безпосередньо стосується
українського етносу у контексті українсько–російських
етнополітичних відносин.
Український етнос в Росії – це найчисельніша
українська діаспора за межами України, проте, термін
«діаспора» не завжди доречний щодо українців у складі
населення Російської Федерації.
В наслідок асиміляційних процесів, які тривали
багато десятиліть, визначення точної чисельності
етнічних українців у складі населення РФ є важким
завданням.
До складу Росії входять давні українські етнічні землі:
Стародубщина (північна частина Чернігово–Сіверської
землі), Північна Слобожанщина, Донщина, Таганрозька
та Шахтинська округи. Відносно новою українською
етнічною землею є Кубань. Ці землі остаточно
були відірвані від України у 20–х рр. ХХ ст., коли
тенденційно, без урахувань етнічного складу населення
формувався кордон між РРФСР і УРСР. Автохтонне
населення цих земель є етнічно українським. Проте
русифікація цих земель, у поєднанні з Громадянською та
Великою Вітчизняною війнами, та голодоморами мала
катастрофічні масштаби та наслідки.
Переписи 1959 й 1989 рр. показали, що процеси
русифікації українського етносу сягнули дуже глибоко і
етнодемографічні втрати стали незворотними. Дослідник
С. Чорний наводить статистику по Слобожанщині, де
з 1926 по 1959 р. кількість українців у Курській обл.
зменшилась із 140 тис. до 15,6 тис. чол., тобто у 9 разів,
у Білгородській – з 707 тис. до 68,2 тис., або більше ніж
у 10 разів, у Воронізькій – з 777,6 тис. до 176,8 тис., або
в 4,4 рази [21, с. 55].
Значною була міграція українців на російські землі
під час Великої Вітчизняної війни, яка викликала масові
переселення у зв’язку з евакуацією населення на Схід.
В цілому, станом на 1989 р. за даними останнього
радянського перепису населення, чисельність і
розміщення українців в Росії виглядали таким чином:
Північна і Центральна Росія – 1 млн. 237 тис. чол. (28,3%
загальної чисельності), Центрально–Черноземний регіон
– 261 тис. (6,0%), Донщина (Ростовська обл.) – 179 тис.
(4,1%), Північний Кавказ – 309 тис. (7,1%), Надволжя
– 370 тис. (8,5%), Прибалтика (Калінінградська обл.) –
63 тис. (1,4%), В’ятський і Уральський регіони – 461 тис.
(10,6%), Сибір і Далекій Схід – 1 млн. 484 тис. (34,0%)
[19, с. 91].
Чисельність українців, що проживають у сучасних
межах Росії за даними Всеросійського перепису
населення 2002 року складає 2 млн. 940 тис. чол.
(2%). За даними перепису 1989 року, чисельність
українців в Росії становила 4 млн. 360 тис. чол., 3%
усього населення Російської Федерації, або 67,5%
від чисельності 1989 року. Протягом 1990–х років
чисельність українців в Росії скоротилась на 32,5%,
але місце українського етносу у етнодемографічній
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структурі Росії не змінилось – як і раніше, він посідає
третє за чисельністю місце після росіян (79,8%) і
татар (3,8%). Таке значне зниження кількості етнічних
українців в Росії російські дослідники пояснюють
впливом несприятливих демографічних факторів.
Відомо, що у перші роки після розпаду СРСР значна
кількість українців, особливо з Далекого Сходу, переїхала
в Україну. Проте невдовзі почали формуватись потужні
міграційні потоки у зворотному напрямку, і приблизно
з другої половини 1990–х років і до теперішнього часу
Україна є основним джерелом російського міграційного
приросту. Саме тому напередодні публікацій перших
даних перепису 2002 р. ЗМІ висували прогнози, за якими
чисельність українців в Росії повинна була б значно
зрости. Натомість перепис зафіксував значне і ні ким
непередбачене зниження – з 4,36 млн. до 2,94 млн., тобто
майже на третину.
Наявність фактору зміни етнічної ідентичності у
такому коливанні уявляється російським дослідникам
очевидним. Втім, вони ж припускають, що зміна
ідентичності з української на російську – процес не
обов’язково незворотній, і наступний перепис може
показати збільшення кількості українців в Росії. Багато в
чому це залежить від соціально–економічного добробуту
населення.
Характерною рисою етнодемографічної структури
розселення українців в Росії стала їх значна концентрація
у великих містах, які були не лише зосередженням
керівних державних посадовців, а й провідними
центрами науки, культури та мистецтва. Саме до них
переїздила на життя більшість інтелектуальної еліти
з усього СРСР, і саме в цих містах швидкими темпами
зростала чисельність українців. Так, за шістдесят три
роки радянської влади між першим (1926 р.) та останнім
(1989 р.) переписами населення чисельність українців
у Москві зросла з 16,1 тис. осіб до 252,7 тис. осіб, у
Ленінграді – з 10,8 тис. до 151 тис. осіб [1, с. 18].
Розпад Радянського Союзу у 1991 році не став
фіналом етнодемографічних змін серед українців в
Росії. СРСР, одна з найбільш неоднорідних за етнічною
ознакою країн, залишила у спадщину стійку систему
масових транснаціональних зв’язків. Соціально–
економічні проблеми, з якими зіштовхнулась Україна,
зумовили значну міграцію її громадян на заробітки в
країни «близького» та «далекого» зарубіжжя, у тому
числі до Російської Федерації, що призвело до появи ще
однієї категорії етнічних українців в Росії, яка почала
формуватись за часів незалежності – трудові мігранти.
У територіальній структурі виїзду громадян
України за кордон Росія посідає одне з провідних
місць, що є закономірним: російський напрямок є
традиційно основним для міграційних переміщень
населення України, що зумовлено традиціями трудової
міграції, які склались ще у попередній період, коли
Україна надавала значні контингенти робочої сили для
російського народногосподарського комплексу (у тому
числі для засвоєння природних ресурсів Західного
Сибіру, крайньої Півночі та Далекого Сходу) [14, с. 65].
Так, з усієї кількості громадян України, що виїжджали
за кордон з 1997 по 2000 роки на Росію припадало в
1997 р. – 29,1%, 1998 р. – 22,0%, 1999 р. – 28,8%, 2000 –
34,2%. Схожі показники міграції українських громадян
за вказаний період мала лише Польща [13, с. 12].
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Важливим аспектом міграційної привабливості Росії
для мігрантів з України є практична відсутність фактору
конфліктності у відношеннях українських мігрантів не
лише з повсякденним оточенням на побутовому рівні, а
й з офіційними органами влади.
Найбільший
інтерес
представляє
категорія
довготривалих трудових мігрантів: в 2000 р. 42,4%
довгострокових трудових мігрантів з України
працювали в Російській Федерації [10, с. 13]. З’ясувати
етнічну структуру цих міграцій доволі важко, оскільки
переважна більшість довгострокових трудових мігрантів
є нелегальними, але загалом етнічні закономірності
трудових міграцій з України можна відстежити
спираючись на показники виїзду громадян України з
різних регіонів. Так, наприклад довгострокові мігранти,
мешканці Донецького регіону, працюють головним
чином в Росії, закарпатці – в основному в Чехії і у
меншій мірі в Росії, а також в Угорщині та Словаччині.
Найбільш велика група вихідців з Львівської області
зосереджена в Польщі; вихідці з Івано–Франківської та,
особливо, Чернівецької областей зорієнтовані на країни
Середземномор’я – Італія, Португалія, Іспанія, Греція
[10, с. 57–58]. Загалом на Російську Федерацію припадає
майже половина від усієї трудової міграції з України. При
цьому, з мігрантів Західного Полісся та Карпатського
регіону на Росію припадає близько чверті усієї кількості,
в той час як з Донецького – близько 90% [10, с. 62]. В той
же час не слід стверджувати, що в Росію їдуть працювати
лише етнічні росіяни, адже в усіх областях України, крім
Автономної Республіки Крим, вони складають меншість
населення. Загалом Росія, як і раніше, залишається
основним реципієнтом українських мігрантів, щоправда,
ця міграція носить тимчасовий характер і зумовлена
соціально–економічними чинниками.
Не дивлячись на значний ступінь втрати етнічної
ідентичності, тобто русифікації, можна впевнено
стверджувати, що українці в Росії загалом зберігають
свою етнічну самоідентифікацію. За результатами
опитування, яке у квітні–травні 1992 р. провів фонд
«Общественное мнение» серед міського населення,
15 регіонів Російської Федерації, у ході якого був
опитаний 1541 українець, з’ясувалось, що 69% опитаних
усвідомлюють себе українцями, 16% – ні і 15% не змогли
відповісти на це запитання. Утім, як показало теж саме
дослідження, найбільш яскраво українська національна
свідомість виявляється серед господарських керівників
– 12% (від загальної кількості опитаних), інженерно–
технічні працівники – 13%, фахівці гуманітарної сфери
– 9%, кадрові військові – 4%, кваліфіковані робітники
– 21%. Таким чином усвідомлення себе українцем
практично не пов’язане з освітнім рівнем, але помітно
різниться залежно від соціально–професійного статусу.
І. Курас припускав, що етнічне самовизначення тісно
пов’язане з рівнем соціально–професійної самореалізації
українців в Росії: ті етнічні українці, які «здійснили
себе», соціально «зрілі», впевнені у своєму статусі,
звичні за характером діяльності до відповідальності
й прийняття рішень – мало переймаються своїм
«інородством» і менш схильні до «етнічної мімікрії» [9, с.
72]. Це припущення співпадає з вищенаведеною думкою
російських соціологів про те, що етнічна ідентичність
українців в Росії знаходиться у прямій залежності від їх
соціально–професійного статусу.
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Українська ідентичність представлена в Росії
настільки чітко, що деякі російські дослідники
останнім часом виділяють окремий етнічний підтип
– «український» (поряд з поморами, сибіряками,
донськими, уральськими й іншими козаками,
старообрядцями, центральноросійським підтипом тощо)
[19, с. 170].
Початок дев’яностих років ХХ ст. ознаменувався
глибокою соціальною та економічною кризою, коли
населення Росії, особливо у віддалених районах, було
стурбовано передусім питаннями власного виживання
на тлі економічної злиденності. Але попри все це, а
також після тривалого впливу асиміляційних процесів
етнічні українці Примор’я зберегли власну українську
ідентичність, хоча відношення далекосхідних українців
до України є, здебільшого, відношенням до символічного
об’єкту сприйняття.
Етнокультурна
інституціолізація
української
діаспори в Росії почалась ще за радянських часів у добу
Перебудови, коли у 1988 р. в Москві було створено
товариство «Славутич», яке можна вважати найстарішим
етнокультурним товариством українців Росії. У його
складі діють секції історії, культури, мови, літератури
та інші. Товариство пропагує українську культуру,
проводить шевченківські свята, Дні України, концерти,
опікується україномовними класами в 12 школах Москви
[7, с. 35].
З набуттям Україною незалежності склалися
передумови для піднесення національної самосвідомості
українців в Росії та її організаційного оформлення.
Якщо на середину 1992 р. у РФ діяло 28 українських
організацій, то наприкінці 1993 р. – вже близько 40,
а вже на початок 1995 р. у 40 республіках, краях та
областях Російської Федерації діяли 73 українських
громадських об’єднання, 32 з яких були зареєстровані
у встановленому законодавством РФ порядку [9, с. 65].
За інформацією посольства Російської Федерації
в Україні, станом на 2004 р. в Росії діяло близько 90
українських суспільно–культурних об’єднань. Найбільш
великі з них; «Кобзар» (Уфа), «Єдина родина» (Сургут),
«Перевесло» (Вороніж), товариство ім. Т. Шевченка
(Санкт–Петербург), товариство української культури
«Калина»
(Петрозаводськ),
Центр
української
культури «Криниця» (Хабаровськ), Сибірський центр
української культури «Сірий Клин» (Омськ) тощо.
Товариства української культури найбільш активно
діють в Тюмені, Тобольську, Нижньовартовську, Надимі,
Новому Уренгої, на Кубані, в Карелії, в Москві діють 4
товариства. В травні 1998 р. була створена Федеральна
національно–культурна автономія «Українці Росії».
У січні 2004 р. створена Рада земляцтв України та
Росії, яка об’єднує вихідців з України, що входять у
25 регіональних земляцтв. В Російській Федерації
видаються газети українською мовою: «Український
кур’єр» та «Український вибір» (Москва); «Рідне слово»
(Челябінськ); «Вісник товариства української культури
Кубані» (Краснодар); «Українське слово» (Мурманськ);
«Криниця» (Уфа); «Голос України у західному
Сибіру» (Тюмень, у т.ч. на кошти місцевих бюджетів);
«Батьківщина» (Петропавловськ–Камчатський). Відповідно договору про співробітництво між Національною
радіокомпанією України і «Радіо Росії», два рази
на місяць в ефірі «Радіо Росії» виходить створена
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українською стороною програма «Співає Україна».
З листопада 2003 р. на московському «Радіо–Центр»
виходить щотижнева двогодинна програма «Українська
хвиля» – спільний проект «Національної інформаційної
групи» (Москва) та об’єднання українців Росії. З 1995
року (з 93–го на громадських засадах) діє НДІ «Інститут
Тараса Шевченка – Центр енциклопедичних проектів
Оренбурзького державного університету». В Російській
Федерації існує 12 загальноосвітніх шкіл з викладанням
українською мовою; 9 – в Башкирії, 3 – в Бєлгороді,
новому Уренгої та Ніжньовартовську. Функціонує
сім недільних шкіл з вивченням української мови; 10
– в західному Сибіру, 2 – в Уфі, а також в Самарській
області та Санкт–Петербурзі. В лінгвістичному ліцеї
№1555 при Московському державному лінгвістичному
Університеті в 2000 р. відкрито клас з українською мовою
навчання. Діє українське відділення в Удмуртському
педагогічному коледжі №1. Є можливість вивчати
українську мову у філіалі Московського державного
відкритого педагогічного університету ім. М. Шолохова
в Уфі. В Новосибірському педагогічному інституті
на філологічному факультеті введена спеціалізація
«українська мова та література» (з можливістю
стажування на філологічному факультеті Національного
університету ім. Т. Шевченка у Києві). В Волгоградському
та Воронезькому університетах введене факультативне
вивчення української мови та літератури. У 2003 р. в
Бєлгородському державному університеті почала діяти
перша в Російській Федерації кафедра українознавства
[17, с. 172].
Прагнення Українського руху до розбудови
власне української вищої освіти в Росії репрезентував
«Український університет в Москві», зареєстрований
Мосрадою в липні 1992 р. В остаточно затвердженій
25 вересня 1992 р. структурі Університету факультетові
українознавства відведено провідне місце. До нього
входили кафедри: української мови і літератури; історії
та політології; філософії; етнографії та українознавства.
У структурі Університету були заплановані також
Російсько–Український науково–дослідний інститут
(з відділами і лабораторіями за профілем кафедр),
інформаційно–обчислювальний
центр,
бібліотеку,
канцелярію, бухгалтерію, господарський відділ, відділ
кадрів, відділ міжнародних зв’язків, прес–центр. Втім,
Університет відразу зіштовхнувся з об’єктивними
труднощами не лише фінансового, а й адміністративного
характеру. Все це змусило у 1994–95 рр. призупинити
роботу з організації української вищої освіти в Москві.
Діяльність у цьому напрямку відновилась лише у 1997 р.,
після підписання договору про дружбу, співробітництво
і партнерство між Україною та Російською Федерацією.
З того часу, і до сьогоднішнього дня Український
Університет в Москві функціонує переважно як науково–
дослідний заклад з трьома відділами: української історії,
української мови та літератури, технічним відділом,
завдання якого об’єднати українську діаспору в Росії у
єдину українську інформаційну мережу. На 2002 р. було
заплановане відкриття відділу української філософії та
відділу українського сходознавства [16, с. 65].
Громадське життя етнічних спільнот у РФ
регламентується Законом РФ «Про національно–
культурну автономію», у відповідності з яким
українському населенню Приоб’я надана національно–
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культурна автономія [15, с. 57], та Законом РФ «Про
громадські об’єднання». Кожен з цих законодавчих
актів має свої переваги і недоліки. Зокрема Закон «Про
національно–культурну автономію» передбачає надання
державної підтримки організаціям, зареєстрованим
відповідно до його норм, водночас забороняючи будь–
яку їхню політичну активність. У свою чергу, Закон «Про
громадські об’єднання» надає можливість громадським
організаціям брати участь у виборчих компаніях,
однак не забезпечує державною підтримкою. Початок
політичної мобілізації української етнічної групи в Росії
відмічений 1989 роком, коли у Москві вийшов перший
номер часопису «Украинский вопрос», який видавався
Московським філіалом «Української гельсінської
спілки». Усього вийшло лише три номера часопису,
але вже у першому ж номері «Украинский вопрос»
підняв питання відновлення української державності
та незалежної української церкви [18, с. 277]. Часопис
«Украинский вопрос» ставив перед собою такі завдання:
донесення до радянської влади необхідності політичних
змін в СРСР; відновлення діяльності Греко–Католицької
Церкви, відродження української мови, літератури,
культури. Часопис друкував раніше заборонену працю
І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація», праці
з українського питання В. Чорновола, В. Косика,
М. Руденка, В. Марченка та інших. Також часопис подавав
інформацію про порушення прав людини в СРСР.
Про швидку динаміку політизації українців в
Росії говорить той факт, що вже у третьому номері
«Украинского вопроса» ставилося питання про
необхідність виходу України зі складу СРСР у контексті
приходу до влади демократичних режимів у країнах
Східної Європи. Тому не дивно те, що видання
«Украинского вопроса» було припинено.
Загалом
соціально–громадську
атмосферу
у якій доводиться функціонувати українським
етнокультурним організаціям в Росії, можна визначити
в цілому толерантну, особливо, після підписання у
1997 р. Українсько–Російського договору. Проте, таке
відношення триває лише до тих пір, поки діяльність
українських організацій залишається у культурно–
мистецькій сфері – будь яка політизація Українського
руху у Росії відразу зустрічає різку протидію з боку
влади. Утім прагнення надати Українському рухові
в Росії політичної спрямованості проявляє головним
чином невелика група української еліти, переважно
московської, решта ж етнічних українців в Росії
демонструють високу ступінь аполітичності.
Українська держава надає значну підтримку
українським етнокультурним організаціям у РФ. Зокрема
активно співпрацюють з ними Держкомнацміграції та
інші органи виконавчої влади України. Серед напрямів
співпраці: забезпечення навчальною та українознавчою
літературою українських товариств і навчальних
центрів, допомога у фінансуванні видавничої діяльності
(видано енциклопедичний словник «Українці в
Санкт–Петербурзі»), фінансова підтримка науково–
практичних конференцій та видань української діаспори
(друк газети «Батьківщина» Національно–культурної
автономії українців Камчатки, журналу «Український
огляд» Об’єднання українців Росії). Загалом успішно
реалізовані Державна програма «Українська діаспора
на період до 2000 року» та прийнята у 2001 р.
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Національна програма «Закордонне українство».
Було надано фінансову допомогу для проведення
ІІІ Конгресу українців в Росії (Москва, 19–20 квітня
2002 р.) [9, с. 48]. За станом на 2007 рік організаційна
структура українського етнокультурного руху в Росії
охоплювала 54 суб’єкта федерації, мала в своєму складі
21 національно–культурну автономію і велику кількість
осередків – республіканських, регіональних та міських
національно–культурних
організацій,
товариств,
об’єднань, під егідою яких функціонують українські
бібліотеки, школи з українською мовою викладання,
мистецькі колективи тощо [20, с. 177]. Офіційна влада
Росії, загалом, не перешкоджає діяльності українських
організацій, але одночасно щодо них має місце певна
тенденційність. Так, офіційно діючі у Москві українські
земляцтва представляють переважно Південно–Східні
регіони України: це Дніпропетровське, Донбаське,
Житомирське,
Запорізьке,
Київське,
Кримське,
Луганське, Полтавське, Севастопольське, Сумське,
Херсонське, Хмельницьке та Чернігівське земляцтва.
Українські регіональні представництва в Москві –
Донецьке, Кримське, Луганське, Одеське та Харківське
[20, с. 43–44, 46] – взагалі представляють лише області
зі значним відсотком етнічно російського населення
та з ще більшою часткою російськомовних етнічних
українців. Можна висунути декілька пояснень такої
регіональної диференціації українських земляцтв, які,
знаходячись в Москві власне репрезентують українську
діаспору в Росії.
Як бачимо, вихідці із вказаних областей складають
значну частину української діаспори в Росії (як сучасні
мігранти, так і нащадки тих, хто їхав до Росії ще з часів
столипінської реформи), і утворення цих земляцтв
виглядає, на перший погляд, цілком природно. Проте,
етнокультурні відмінності української і російської
ідентичності серед мешканців цих зрусифікованих
регіонів настільки незначні (переважно російсько–
українська, або «радянська» ідентичність), що потреба
в утворенні власних етнічних земляцтв у вихідців з цих
областей здається нам вкрай низькою. Натомість, вихідці
з західноукраїнських областей, які також складають
значний контингент новітньої української діаспори,
зокрема у Москві, і є носіями яскраво вираженої
української ідентичності, опинившись у іноетнічному
оточені безумовно повинні були б утворити власні
етнічні земляцтва, як це відбувалось у США, Канаді та
інших країнах. До того ж вихідці з аграрних регіонів,
переважно селяни з розвинутим почуття общинної
єдності більш схильні до утворення власних етнічних
«корпорацій», ніж представники «атомізованого»
суспільства індустріальних районів – переважно міські
жителі. Однак, земляцтв вихідців із західноукраїнських
областей Москви нема. Тут на наш погляд, очевидним є
факт жорсткого контролю офіційних російських властей
за процесом утворення та функціонування як українських
земляцтв у Москві, так і організацій українського руху
в Росії в цілому з метою недопущення його політизації.
Більш того, можна впевнено припустити, що утворення
певних українських організацій в Росії відбувається
з негласної ініціативи російських офіційних кіл. Так,
наприклад, не зовсім зрозумілими є мотиви створення
у Москві Кримського і Севастопольського земляцтв, а
також, Кіровоградського та Херсонського українських
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земляцтв у Москві, які мають назви «Єлисаветград»
та «Таврія» [20, с. 43–44], що, на нашу думку,
також є ознакою певної політичної спрямованості
цих організацій. У цьому контексті слід пригадати
організовані поїздки українських мігрантів – вихідців
зі Східних областей, до дому під час Президентських
виборів 2004 року з метою голосування. З усього
вищесказаного можна зробити висновок про вірогідність
цілеспрямованого використання російськими владними
колами певних організацій українського руху у
Росії у власних політичних цілях. З цього приводу
М. Вівчарик вказує на такі специфічні риси українського
руху в Російській Федерації: більшість українських
громадських об’єднань в Росії ще знаходяться в стадії
організаційного оформлення та становлення; кількість
їх активістів, у порівнянні з чисельністю етнічних
українців на теренах РФ та в окремих регіонах, є
невеликою; значна відстань між осередками, погано
налагоджений зв’язок між ними є причиню недостатньої
координації спільних дій; в деяких організаціях точаться
внутрішні чвари та боротьба за владу, особливо це
помітно в українському русі Москви, Республіки Комі,
Краснодарському краї, Єкатеринбурзі [3, с. 118]. Ці
несприятливі фактори можуть в перспективі зумовити
перетікання певної частини організацій українського
руху в Росії під контроль офіційної влади, що призведе до
його «небажаної» політизації в контексті міждержавних
відносин України та Російської Федерації.
Гіпотетичним
шляхом
розвитку
української
діаспори в Російській Федерації може бути створення
під патронатом української держави єдиної мережі
діаспорних організацій етнічних українців усього світу.
Проте, подібний варіант уявляється нам нереальним,
оскільки державна влада, політичні кола та громадськість
Росії з виключною одностайністю сприймуть таки зв’язки
як підривні дії спрямовані проти російської державності.
Етнічні українці в Росії, поряд зі збереженням достатньо
високого рівня власної етнічності, глибоко інтегровані у
соціально–політичне та економічне життя Росії, мають
достатньо високий соціальний статус і не відчувають
потреби у налагоджуванні подібних зв’язків. До
того жвласне західна українська діаспора не виявляє
прагнення налагоджувати зв’язки з українцями Російської
Федерації. Вітчизняні дослідники, аналізуючи фактори,
що гальмують взаємодію західної діаспори з Україною у
політичній сфері поєднують їх у два блоки: 1) домінування
у свідомості більшої частини представників західної
діаспори уявлення щодо «проросійської» орієнтації
владних структур України; 2) недовіра діаспори до
цих структур через те, що в них «переважають» «стара
номенклатура» і ліві сили [5, с. 59].
З огляду на усе вищесказане можна зробити такі
висновки щодо стану та перспектив української діаспори
в Росії: 1) етнічні українці в Росії загалом зберігають
власну етнічну ідентичність та зацікавлені у підтриманні
міцних культурних та економічних зв’язків з Україною,
що значною мірою зумовлено наявністю родинних
зв’язків (змішані українсько–російські родини та родичі
довгострокових мігрантів, що проживають в Україні);
2) українська ідентичність серед етнічних українців в
Росії стабільно зберігається навіть попри значну ступень
русифікації і втрати рідної мови, що являє собою певний
парадокс і цікавий предмет для подальших досліджень;
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3) якщо прийняти висновки російських дослідників про
зв’язок рівня етнічного самоусвідомлення українців з їх
соціальним статусом та професійною затребуваністю, то
одночасно з подальшим економічним зростанням в Росії
(яке спостерігається на сьогодні) буде зростати і національне
самоусвідомлення українців; 4) у майбутньому слід
очікувати не лише збереження існуючого рівня трудової
міграції громадян України до Російської Федерації, а й
зростання його обсягів, що пов’язано: а) з необхідністю
засвоєння природних ресурсів Сибіру та Півночі, яка
одночасно вимагає розбудови значної промислової
та соціальної інфраструктури на цих територіях; б) із
загальним зростанням економіки на тлі гострого дефіциту
демографічних ресурсів саме Росія може стати одним із
головних реципієнтів висококваліфікованих робітничих
та наукових кадрів України. Крім того, перед Росією
стоїть реальна загроза демографічної експансії власних
неслов’янських народів (татари, народи Північного
Кавказу) та подекуди неконтрольованої міграції з боку
перенаселених колишніх середньоазійських союзних
республік та Китаю. Мігранти з цих країн по–перше, мають
за мету вкорінення на території Росії, збереження тісних
зв’язків з батьківщиною і створення власних діаспорних
структур, по–друге, мають значний демографічний
потенціал виражений у традиційній багатодітності родин
та численних родичах, які прагнуть приєднатися до
своїх одноплемінників, які вже влаштували своє життя
в Росії. На цьому тлі Росія вельми зацікавлена не лише
у поверненні «співвітчизників», яке вже оформлено у
статусі національного проекту, а й залученні, принаймні
у якості довгострокових мігрантів цивілізаційно значно
ближчих до росіян етнічних українців, задля створення
демографічної противаги «інородцям»; 5) прогноз щодо
формування організованого українського політичного
руху в Російській Федерації з перспективою створення
«етнічного лобі» та його впливу на політичні процеси, слід
визнати як нереальний, оскільки в російському суспільстві
і владних структурах зберігається значна інерція
імперського мислення, яке за президентства В. Путіна і
Д. Медвєдєва почало цілеспрямовано реставруватись, і
виключає створення легальних українських політичних
організації в Росії. В Україні навпаки, для російського
політичного руху таке стало можливим.
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Ukrainian ethnos: finding of status of ethnos that forms the state
The article analyzes a wide range of socio–political processes that accompanied
the acquisition of Ukrainian ethnos state–status. Such key problems, as ethnic
descriptions of Ukrainian society, ethnic–political maintenance of concepts «The
Ukrainian people», and «Ukrainian nation», basic principles of public ethnic policy
and other questions that in terms independence purchased an exceptional value, are
investigated, as on their decision the future of the Ukrainian state depended directly.
The process of legal registration of formative the state status of the Ukrainian ethnos
is investigated. Key reasons of strategy of development of public ethnic policy
politics are formulated in independent Ukraine. Ethnic composition of population
of Ukraine, structure and conformities to law of resettlement of ethnic Ukrainians,
is analysed on regions and areas of Ukraine. The state of the Ukrainian diaspora is
separately investigated in the Russian federation. Separate attention is spared to the
problem of maintenance and development of Ukrainian ethnic consciousness among
Ukrainians of Russia. In the article drawn conclusion about absolute maintenance
of the Ukrainian ethnic identity among Ukrainians of Russia.
Keywords: ethnic politics, Ukrainian ethnos, status, Ukrainians, culture,
ethnic identity, migrations, diaspora.
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Проблема громадянського суспільства у
програмах політичних партій сучасної України
Охарактеризовано місце, яке займає питання громадянського
суспільства у програмних документах провідних політичних партій сучасної
України. На прикладі програм головних політичних партій, які представлені
у Верховній раді України VIII скликання, виявлено основні відмінності у
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розумінні ними ролі громадянського суспільства в українському політичному
житті після «Революції гідності». В результаті аналізу програм політичних
партій простежується чітка закономірність – чим більше програми партій
відстоюють опікунську роль держави, тим менше в ній приділяється увага
інститутам громадянського суспільства. Встановлено, що ряд програм
партій мають популістський характер та є переліком передвиборчих гасел,
як наслідок, словосполучення «громадянське суспільство» вживається
в цих програмах без належного змістовного наповнення. Виявлено, що у
деяких програмах політичних партій (наприклад, «Блок Петра Порошенка
«Солідарність») пропонується перекласти ряд функцій держави на
інститути громадянського суспільства (ці позиції вступають у протиріччя з
теорією громадянського суспільства). Як підсумок, з’ясовано, що у програмах
практично не відображено місце партії у структурі інститутів українського
громадянського суспільства.
Ключові слова: політична партія, громадянське суспільство, громадянська
самоорганізація, державна влада, громадська організація, парламент, популізм.

Особливості функціонування та розвитку громадянського суспільства в Україні давно є однією з найбільш
актуальних проблем (а тому і найбільш досліджуваною)
у вітчизняній політичній науці. Виклики, з якими
стикається наше суспільство на шляху побудови
злагоджених відносин між інститутами громадянського
суспільства та органами державної влади, змушують
науковців приділяти цьому питанню все більше уваги.
Важливу посередницьку роль у взаєминах по лінії
«громадянське суспільство – державна влада» відіграють
політичні партії. В залежності від свого статусу вони,
можуть бути й інститутом громадянського суспільства,
і належати до системи державної влади (так би мовити,
парламентські та поза парламентські партії).
Враховуючи таку вагому роль політичних партій, для
наукових розвідок залишилося ще чимало напрямків, які
потребують свого детального розгляду. Один із таких
аспектів – це ретельний аналіз програмових документів
політичних партій.
Варто зазначити, що питання функціонування
політичних партій у найрізноманітніших аспектах вже
доволі широко представлені у наукових розвідках. В
контексті аналізу програм політичних партій варто
виокреми ряд наступних досліджень. Взаємозв’язок
політичних партій та громадянського суспільства
(як український та і закордонний досвід) висвітлено,
наприклад, у роботі колективу авторів (Ю. Тищенко,
П. Байор, М. Товт, С. Горобчишина) «Моделі політичної
комунікації: політичні партії та громадянське суспільство»
[14]. Загальні особливості програм політичних партій
України представлені у роботі П. Ворони [3]. Натомість
Т. Бевз [1] і Д. Горєлов [4] звертають особливу увагу
на позицію політичних партій щодо громадянського
суспільства. Т. Бевз робить акцент на явище опозиції як
складової частини громадянського суспільства [1, с. 45],
а Д. Горєлов розглядає не лише передвиборчі програми, а
й законотворчі ініціативи депутатського корпусу, що мали
відношення проблемних питань діяльності організацій
громадянського суспільства [4, с. 24]. Проте, більшість
робіт, предметом дослідження яких були програми
партій, стосувалися політичних партій, що діяли в період
виборчих кампаній 2006 р. та 2007 р. Таким чином,
актуалізується питання сучасного стану проблеми,
оскільки партійне життя в Україні зазнало серйозних змін
після подій кінця 2013 р. початку 2014 р.
Мета дослідження. Зважаючи на такий характер
попередніх досліджень важливо з’ясувати місце
громадянського суспільства у програмних документах
політичних партій, які представлені у політичному
процесі сучасної України після «Революції Гідності».
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Перед тим як перейти до розгляду програм партій,
варто зупинитися на певних методологічних аспектах.
Перший методологічний аспект, на який потрібно
звернути увагу полягає у необхідності надати визначення поняттю «громадянське суспільство». Важливість
з’ясування змісту вказаного поняття обґрунтовується
наступним: По–перше, не дивлячись на широке
розповсюдження у політичному дискурсі поняття
«громадянське суспільство», автори програм з тих чи
інших причин могли його і не вживати, проте явища
та процеси, які цим поняттям описуються, цілком
могли бути в полі їхнього розгляду. По–друге, суспільні
науки мають у своєму арсеналі чимало трактувань
поняття «громадянське суспільство», тому не зайвим
буде заздалегідь зазначити, на яке визначення буде
робочим у даному дослідженні. Отже, спиратимемося на
визначення, яке подає відома дослідниця громадянського
суспільства А. Колодій: «Громадянське суспільство –
самоорганізована й саморегульована, автономна сфера
громадського життя, у якій функціонують добровільні
громадські об’єднання, виникають суспільно значущі
ініціативи, формується соціальний капітал (довіра,
норми, мережі і навички соціальної взаємодії та
солідарності) і, в разі потреби, «виставляються» вимоги
політичним суб’єктам та структурам державної влади»
[5, с. 108].
Інший методологічний аспект полягає у тому, що
станом на 18 січня 2017 р. в Україні Департаментом
державної реєстрації та нотаріату зареєстровано 352
політичних партії [2]. Відповідно, виникає потреба в
обмежені цього списку до більш–менш придатної для
аналізу кількості. Найбільш поширеною практикою є
виокремлення так званих «парламентських» партій,
оскільки саме вони мають найбільшу питому вагу в
політичному процесі держави. Як відомо, змішана
виборча система депутатів до Верховної Ради України
передбачає обрання половини складу парламенту у
загальнодержавному багатомандатному виборчому
окрузі (так звана пропорційна система партійних
списків), а іншої половини в одномандатних виборчих
округах (мажоритарна система).
У першому випадку ситуація зрозуміла – маємо
шість партій, які пройшли до парламенту. У другому
випадку ситуація дещо складніша. Якщо поглянути
на список народних депутатів України, обраних на
позачергових виборах народних депутатів України 26
жовтня 2014 року [13], то помітно, що депутати, обрані
у одномандатних виборчих округах, можуть бути або
членами певних партій, або ж суб’єктами їхнього
висування є певна політична партія. Вважаємо, що більш
доцільно звернути увагу на другий показник, оскільки
у такому випадку (хоча б формально) обраний депутат
повинен представляти у парламенті програмну лінію
партії. В контексті аналізу програм політичних партій
цей показник є ключовим. Отже, відповідно до суб’єкту
висування до парламенту потрапили представники ще
сімох партій (не враховуючи тих депутатів, чия партія
пройшла і за партійними списками), але найбільшу
кількість місць отримала політична партія Всеукраїнське
об’єднання «Свобода» (сім депутатів).
Таким чином, маємо сім «парламентських» партій,
програми яких візьмемо для аналізу: 1) політична
партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (далі
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– «Батьківщина»); 2) Політична партія «Народний
фронт» (далі – НФ); 3) Партія «Блок Петра Порошенка
«Солідарність» (далі – БПП); 4) Радикальна Партія Олега
Ляшка (далі – РП); 5) Політична партія «Об’єднання
«САМОПОМІЧ» (далі – «Самопоміч»); 6) Політична
партія «Опозиційний блок» » (далі – ОБ); 7) Політична
партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода» (далі –
«Свобода»).
Отож, почнемо розгляд програм політичних партій
з так званої пропрезидентської політично сили з Партії
«Блок Петра Порошенка «Солідарність». Проблема
громадянського суспільства покладена у серцевину
програми партії, оскільки ідеологія партії ґрунтується
на концепції солідарності. Її суть полягає у тому, що
солідарність розуміється як «побудова сильної держави
на силі громад та розвиток дієвих суспільних інституцій
контролю над владою, […] постійна готовність громадян
до дії на захист своїх прав та свобод, […] це самоврядність
громад, це спроможність громадян організовувати власне
життя у власному селі, місті, країні» [9].
У програмі зазначається, що базовим елементом
солідарного громадянського суспільства виступають
сильні самоврядні громади. Тому, автори програми
стверджують, що ініціативні та здатні до самоорганізації
громадяни є рушійною силою суспільства, як наслідок,
одне з основних завдань для політичного класу країни
– це давати якомога більше простору для ініціативи
й саморозвитку громадян у економіці, політиці,
суспільному житті [9].
В контексті відносин держави з громадянським
суспільством відстоюється теза про те, що «сучасна
держава повинна відчувати суспільство, постійно і
результативно підтримувати відносини з громадським
організаціями, експертними середовищами, професійними спілками» [9].
Враховуючи такі вихідні тези, зрозумілим є те,
що у програмі БПП приділена значна увага взаємодії
державної влади і громадянського суспільства у
виробленні тих чи інших напрямків державної політики.
Зупинимося на тих моментах, де найбільше представлена
роль громадянського суспільства.
Зокрема, одним з ключових моментів взаємовідносин
по лінії «державна влада – громадянське суспільство» –
є взаємодія на рівні захисту національного суверенітету.
Значна увага приділяється волонтерським організаціям,
що допомагають бійцям у зоні проведення АТО, та
добровольчим батальйонам. У програмі зазначається,
що «активна співпраця з добровольчими батальйонами
та волонтерами має створити розгалужену мережу
народного опору на випадок військової агресії»
[9]. Також, в контексті підтримки ветеранів АТО,
проголошується теза, що окрім матеріально–грошової
підтримки з боку держави, їм повинна надаватися
соціально–психологічна із залученням громадських
організацій, волонтерів [9].
У контексті реформи житлово–комунального
господарства відзначається вагома роль громадської
самоорганізації на ниві колективного управління
господарством, а саме, утворення організацій співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ): «Уміння
кооперуватися та діяти спільно в управлінні спільним
господарством – одне з підґрунть становлення
самоврядного суспільства, яке здійснює контроль над
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управлінням державою. Держава має підтримувати
творення та роботу ОСББ та інших форм колективного
управління власністю» [9].
В контексті молодіжної та спортивної політики у
програмі відзначається, що держава має усіляко сприяти
соціальній та політичній активності молоді, стимулювати
діяльність молодіжних організацій, рухів, участь у яких є
початком їхньої солідарної відповідальності за майбутнє
сильної, квітучої європейської України [9].
Окремо варто виділити питання, що стосуються
охорони довкілля та культурної політики держави.
Пропонується покласти на інститути громадянського
суспільства певну відповідальність у виробленні та
впроваджені державної політики у даних напрямках.
Зокрема, зазначається, що «контроль за дотриманням
виконання законодавства у сфері охорони довкілля
має покладатися як на державні інститути, так і на
громадськість, яка має бути залучена до співпраці
з усіма без винятку органами державної влади, які
здійснюють догляд за використанням та охороною
природних ресурсів України». В контексті культурної
політики на громадянське суспільство покладається ще
більше обов’язків, адже, «культурна політика держави
має максимально спиратися на підтримку самоврядних
творчих спілок та організацій. Вони мають не просто
допомагати державі у визначенні культурної політики,
а й брати на себе управління і відповідальність за її
розробку та реалізацію її конкретних напрямків» [9].
Варто відмітити, що дані тези з програми БПП можна
тлумачити як примус до самодіяльності та покладання
на інститути громадянського суспільства завдань, які їм
не властиві. Порушується один з ключових принципів
функціонування громадянського суспільства – принцип
добровільності.
Продовжуючи розгляд програмних документів
партій далі, слід відмітити, що програми наступних
партій – «Батьківщина», НФ, ОБ та РП – більше схожі
на передвиборчі гасла і не є настільки розгорнутими як
програма БПП. Як наслідок питанню громадянського
суспільства приділена не настільки значна увага. Зокрема
програма, наприклад, НФ обмежується загальною
фразою про те, що «інститути громадянського суспільства
будуть залучені до вирішення найактуальніших проблем
розвитку держави і суспільства» [7] та відстоюють
необхідність «залучення громадськості до процесу
антикорупційного моніторингу» [7].
Схожою до програми НФ є програма «Батьківщини»
– лише декілька згадок про громадянське суспільство.
Для прикладу, зазначається, що «надійним бронежилетом
для української демократії стане надання громадянському
суспільству максимально широких прав по контролю
за владою» [10]. Побічно відзначається, що об’єднання
територіальних громад має бути виключно добровільним
[10]. Також, варто відзначити, що програма «Батьківщини»
багато в чому несе популістичний характер та наповнена
словами емоційного забарвлення, як наслідок,
словосполучення «громадянське суспільство» може
вживатися лише як сталий вираз, наприклад: «…йдемо
на вибори новою і професійною командою, пліч–о–
пліч з молодими представниками громадянського
суспільства…» [10].
Програма РП також не приділила проблемі
функціонування громадянського суспільства значної
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уваги. Проте, враховуючи радикальний характер
політичної партії, досить часто відстоюється ідея
конфронтаційних відносин між певними інститутами
громадянського суспільства та органами державної
влади. В цьому контексті, наприклад, зазначається
наступне: «Людей треба захищати, поки владу не
оновимо. Всеукраїнська мережа захисників прав людини
боронитиме українців» [12].
Програмні документи ОБ не містять позицій щодо
проблеми громадянського суспільства [6]. Пояснити це
можна тим, що програма пройнята ідеєю «опікунської»
ролі держави щодо громадян.
З іншого боку цілком неочікуваним (враховуючи
назву партії) є те, що програма «Самопомочі» коротко та
лише в загальних рисах окреслює позицію партії щодо
громадянського суспільства. Зокрема, в контексті оборони
української держави партія пропонує підтримувати
«громадян, які самоорганізувалися для допомоги
війську, підвищення власної обізнаності, фізичної
форми та патріотичного духу» [11]. Також у цьому
контексті відзначається, що «небайдужість та громадська
активність українців стане запорукою незворотних
змін» [11]. Щодо питання характеру взаємодії держави
і громадянського суспільства відзначається лише, що
«Самопоміч» відстоює «співпрацю уряду та міністерств
з громадськістю для прозорого та відповідального
прийняття якісних рішень» [11]. Не дивлячись на
таку стислість, програма «Самопомочі» більше уваги
приділяє громадянському суспільству ніж програми
«Батьківщини», НФ, ОБ та РП.
На останок варто розглянути програмні положення
«Свободи». У досить всебічній програмі цієї правої
партії знайшлося місце і для проблеми громадянського
суспільства. Так, в контексті впровадження якнайширшого народовладдя «Свобода» пропонує «забезпечити
членам громади право створювати будинкові, вуличні,
квартальні комітети та інші органи самоорганізації
населення» [8].
Серед особливостей програми «Свободи» варто
виокремити те, що в ній певну увагу приділено
профспілкам, які є важливим елементом громадянського
суспільства. Зокрема, в контексті забезпечення соціальної
справедливості партія пропонує сприяти розвиткові
дієвих незалежних профспілок [8]. Схожа позиція
простежується і у розділі, що стосується молодіжної
політики і виховання нового покоління, вимагаючи
«забезпечити умови для діяльності незалежних
студентських профспілок у вишах» [8]. Варто зазначити,
що у попередньо розглянутих програмах питання
профспілок оминається, вони побічно згадуються лише
у програмі БПП.
Націоналістична позиція партії проявляється і
в питанні особливостей функціонування інститутів
громадянського суспільства. Наприклад, пропонується
«проводити регулярні перевірки організацій, що
працюють із молоддю, на предмет їхньої лояльності до
української держави» [8].
Перед тим як підсумувати розгляд програм
політичних партій, зазначимо те, що у більшості
програмних документів представлено розуміння громадянського суспільства та його інститутів як чогось
цілісного (єдиного) та аксіологічно позитивного (як
те, що увібрало в себе лише позитивні риси та несе
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позитивні цінності). Як наслідок, відсутнє розуміння
можливості конфліктів інтересів між різними
елементами громадянського суспільства. Наприклад,
умовна громадська організація «Спілка захисників
бродячих котів і собак» апріорі матиме конфлікт
інтересів із будь–якою організацією, яка своєю метою
ставить звільнення вулиць міста від бродячих тварин.
Так само зрозумілими є потенційні конфлікти інтересів
між «Спілкою роботодавців України» та профспілками.
Тому, логічним є внесення в програми партій тез про те,
що партія та / або органи державної вади виконуватимуть
посередницьку і арбітражну роль.
Висновки. Аналіз програм політичних партій дає
можливість зробити наступні висновки: 1) політичні
партії мають приділити більше уваги у своїх програмах
питанню взаємодії інститутів громадянського суспільства
з органами державної влади; 2) простежується чітка
закономірність – чим більше програми партій відстоюють
опікунську роль держави тим менше в ній приділяється
увага
інститутам
громадянського
суспільства;
3) програми партій часто мають популістський характер
та мають вигляд передвиборчих гасел, як наслідок
словосполучення «громадянське суспільство», яке
вживається в цих програмах, не має змістовного
характеру; 4) деякі політичні партії («Блок Петра
Порошенка «Солідарність») пропонують перекласти
ряд функцій держави на інститути громадянського
суспільства (ці позиції вступають у протиріччя з теорією
громадянського суспільства); 5) у програмах практично
не відображено місце партії у структурі інститутів
громадянського суспільства (відсутнє розуміння того,
що політична партія також є елементом громадянського
суспільства).
У контексті окреслення перспективних напрямків
подальших досліджень варто зазначити, що доцільним
є порівняння офіційної позиції політичних партій, яка
представлена у програмах, з реальними діями лідерів
та членів партій (законопроекти, які підтримувалися,
публічні виступи, акції та заходи від імені партій,
публікації у засобах масової комунікації тощо).
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Civil society in the program of political parties of modern Ukraine
The article is headlined the place of the civil society in the program documents
of leading political parties of modern Ukraine. Evidence from major political
parties which are represented in the Verkhovna Rada of Ukraine of the VIII
convocation, it was revealed the main differences in their understanding of the role
of the civil society in Ukrainian political life after «The Revolution of Dignity».
Following from the analysis of the programs of political parties it is observed clear
consistency – the more the programs of the parties stand up for the guardian role
of the state, the less attention is paid to the institutions of the civil society. It is
determined that a number of programs of the parties are populist in nature and
considered to be a list of campaign slogans, as a result, the phrase «civil society» is
used in these programs without proper and meaningful content. It is stated that in
some programs of political parties (such as «Block Petro Poroshenko «Solidarity»)
is proposed to pass a number of the state functions to the institutions of the civil
society (these perspectives go against the theory of the civil society). In conclusion
the author points out those programs virtually do not describe the place of a party
in the structure of the Ukrainian civil society institutions.
Keywords: political party, civil society, civil self–management, government,
civil organization, parliament, populism.
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Інтеграція України до системи європейської
безпеки: чи можливе неможливе?
Метою даної статті – є дослідження можливості інтеграції України
до системи європейської безпеки. Під час написання статті, автором були
використані наступні методи: аналіз, синтез, порівняння, індукція, дедукція.
Основні одержані висновки полягають в наступному: жодна із існуючих на
сьогоднішній день внутрішніх проблем не вирішена навіть частково, а тому
Україна не має можливості в повному обсязі інтегруватись до системи
європейської безпеки; не маючи можливість повноцінно забезпечувати
свої суверенітет та територіальну цілісність, маючи на своїй території
неврегульовану конфліктну ситуацію, кризову ситуацію в політичній,
економічній, соціальній сферах, а також ряд інших проблем та перешкод,
така країна не може розглядатись навіть в якості кандидата на вступ до
системи європейської безпеки, не кажучи вже про членство в Європейському
Союзі; лише перехід від «слів» до «справи», лише робота у форматі «заява
+ повноцінне практичне втілення = кінцевий результат», лише забезпечення
інтересів народу в повній мірі, нададуть можливість створити умови, в яких
не тільки можна буде відновити позитивний імідж України в Європі та в
світі, але і значно зміцнити свою національну безпеку за рахунок повноцінної
інтеграції до системи європейської безпеки.
Ключові слова: система європейської безпеки, Україна, Європейський
Союз, інтеграція, проблеми, перешкоди.

Основною проблемою, яку досліджує автор в даній
статті, – є визначення можливості інтеграції України до
системи європейської безпеки. Такими, які раніше не
були достатнім чином обґрунтовані, видаються наступні
аспекти: аналіз ряду внутрішніх проблем, які не дозволяють
повноцінно інтегруватись до системи європейської безпеки,
визначення їх специфіки та змісту, пропонування варіантів
вирішення цих проблем та ряд інших.
В статті автором були використані матеріали
вітчизняних ЗМІ, що дозволило автору можливість
більш детально проаналізувати специфіку досліджуваної
проблематики.
Метою даної статті – є дослідження можливості
інтеграції України до системи європейської безпеки.
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За останні роки тематика європейської інтеграції
здобула широкого розголосу, але, нажаль, лише в
декларативній площині. Здебільшого, все обмежується
заявами та політичними гаслами, а до практичного
рівня справа не доходить. Така ж сама ситуація і з
інтеграцією до системи європейської безпеки, яка і до
подій «революції гідності» і після неї була достатньо
актуальним питанням на порядку денному української
влади, але із початком бойових дій на сході України, воно
почало втрачати свою актуальність і на сьогоднішній
день зійшло нанівець.
Окрім цих обставин, існують і інші проблеми, які
заважають розвитку процесу входження нашої держави
до системи європейської безпеки. Це негативним чином
позначається не тільки на цьому процесі, а і на загальній
інтеграції до Європейського Союзу. Проаналізуємо
декілька з них для того, щоб зрозуміти ступінь
вірогідності реалізації інтеграційних планів.
Першою і, на думку автора, найголовнішою
проблемою – є сучасна гостра політична криза в країні,
яка не тільки серйозно гальмує внутрішні державотворчі
процеси, але і не дає можливості швидко та своєчасно
приймати важливі державні рішення в парламенті, в тому
числі і ті, які стосуються поглиблення співробітництва
з ЄС в галузі безпеки. Ця криза, нажаль, посилюється
із кожним днем і невідомо чим закінчиться. Наслідки
від неї негативним чином позначаються на системі
національної безпеки, знижуючи її рівень та призводячи
до збільшення вірогідності появи нових викликів та
загроз. Наявність такої критичної ситуації не робить
Україну привабливою для ведення конструктивного
діалогу і з боку самого ЄС, який хоче бачити в нашій
державі рівноправного партнера. З огляду на це,
українська влада повинна зрозуміти одну просту річ:
поки триватиме політична криза, поки рівень діяльності
уряду та парламенту залишатиметься низьким, поки
не вщухнуть «пристрасті» між політичними партіями,
поки всі органи державної влади не будуть проводити
свою діяльність в інтересах держави та народу, ніякої
мови про інтеграцію до Європейського Союзу, а тим
більше до системи європейської безпеки йти не може.
В противному випадку, цей процес залишатиметься
на декларативному рівні і не сприятиме зміцненню
національної безпеки за допомогою зовнішніх гарантій.
Другою проблемою – є конфлікт на сході нашої
держави, який і досі не вдається вирішити по причині
відсутності альтернативних варіантів та шляхів
врегулювання.
Останні
зустрічі
Тристоронньої
контактної групи (ТКГ) в Мінську засвідчують те, що на
них розглядаються питання, які не становлять цінність
з точки зору припинення бойових дій. Так, наприклад
27 жовтня і 1 листопада 2017 р. під час засідань ТКГ
обговорювались такі питання, як: обурення черговим
фактом агресії та обмеження свободи по відношенню
до спостерігачів ОБСЄ (25 жовтня 2017 р. бойовики
«ДНР» погрожували представникам спостережної
моніторингової місії ОБСЄ кулеметом); поїздка
координатора гуманітарної підгрупи Тристоронньої
контактної групи у Мінську Т. Фріша на не підконтрольну
Україні частину Луганщини, де він має побувати у місцях
незаконного тримання українців; причини чергового
зриву відкриття КПВВ «Золоте» на Луганщині;
можливість обміну заручниками і полоненими та ряд
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інших [1; 2]. Як ми бачимо, жодне із цих питань не
стосується процесу припинення вогню та врегулювання
ситуації, а тому практична цінність цих переговорів
є дуже низькою. Отже, поки «мінський формат» не
набуде практичного конструктиву, процес врегулювання
ситуації на сході України залишатиметься довготривалим
і без практичних результатів. Така ситуація жодним
чином не вписується в картину інтеграції нашої держави
до системи європейської безпеки, а тому потребує
раціонального, виваженого, продуманого, такого, який
би відповідав національним інтересам підходу.
Третя проблема полягає у наявності скрутної
економічної ситуації в Україні, насамперед у фінансовій
сфері. Згідно даних Міністерства фінансів України
станом на 31 серпня 2017 р. державний і гарантований
державою борг складав 1 958,37 млрд. гривень, або
76,56 млрд. доларів проти 1 971,15 млрд. гривень, або
76,06 млрд. доларів місяцем раніше [3]. Загальний
розмір безпосереднього державного боргу становив
1 661,67 млрд. гривень (64,96 млрд. доларів) проти
1 659,69 млрд. гривень, або 64,04 млрд. доларів
місяцем раніше. При цьому прямий зовнішній борг за
місяць скоротився на 0,14 млрд. доларів до 37,30 млрд.
доларів, тоді як безпосередній внутрішній борг зріс до
692,49 млрд. гривень (27,66 млрд. доларів). Ці цифри
свідчать про те, що чітко простежується загальна
тенденція до зростання, а не до зниження боргу,
що свідчить про недосконалість та неефективність
проведення внутрішніх економічних реформ, а також
про наявність великих «дір» в економіці, які не
здатен перекрити державний бюджет. Така ситуація
унеможливлює інтеграцію до системи європейської
безпеки з огляду на відсутність надійної фінансової та
економічної підтримки цього процесу.
В разі того, якщо країна–кандидат висловлює
бажання вступити до системи європейської безпеки,
вона повинна чітко усвідомлювати, що вона не просто
стає членом, а повинна принести із собою щось цінне,
корисне для цієї системи з метою її зміцнення та
вдосконалення. Що цінного та корисного може зробити
на сьогоднішній день Україна для системи європейської
безпеки? Відповідь на це питання і є четвертою
проблемою.
До подій кінця 2013 – початку 2014 рр. наша держава
активно приймала участь у безпековому співробітництві
з ЄС, приймала участь в різних навчаннях та тренуваннях,
вдосконалювала нормативно–правову базу, тобто була
активним контрибутором (тим, хто робить внесок у
розвиток) європейської безпеки, але початок бойових дій
на сході та анексія Криму перетворили нашу державу із
контрибутора на споживача, що не тільки знизило роль
України у європейських безпекових справах, але і значно
віддалило її від інтеграції до системи європейської
безпеки. Але Президент України П. Порошенко вважає
інакше. Під час свого виступу на 14–й Щорічній зустрічі
Ялтинської Європейської Стратегії (YES):«Чи це новий
світ? І що він означає для України?» він зазначив: «Наше
покликання – стати східним кордоном європейської
цивілізації, контрибутором європейської та світової
безпеки, двигуном континентальної економіки. І ми
разом з Вами, дорогі друзі України, втілюватимемо
це покликання. Ми рухатимемося до повноправного
членства в Євросоюзі та НАТО. Це, як показали події
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останніх років, є справжньою гарантією української
незалежності, суверенітету, добробуту та процвітання»
[4]. Якщо піддати аналізу останнє речення, то виникає
питання які саме події в державі стали «справжньою
гарантією української незалежності, суверенітету,
добробуту та процвітання»: інфляція, війна, зростання
рівня бідності населення, зменшення його чисельності,
зростання рівня корупції та криміналітету, збільшення
тінізації економіки, політична криза, фінансова
та економічна нестабільність, низький рівень
промисловості, соціальна криза? Про що йде мова?
Нажаль, відповіді на це питання учасники зустрічі так і
не почули, рівно як і на питання про те, за рахунок чого
Україна стане «двигуном континентальної економіки».
Отже, навряд чи ці слова можна сприйняти як правду,
а тому не варто очікувати у найближчому майбутньому
на радикальне перетворення України зі споживача на
контрибутора європейської безпеки.
П’ятою проблемою – є збільшення внутрішніх і
зовнішніх викликів та загроз. До внутрішніх можна
віднести наступні: політична та економічна криза,
деструктивні процеси в соціальній сфері, небезпека
державного перевороту, неврегульованість ситуації
на сході, низький рівень національної безпеки та
обороноздатності,
низькі
темпи
промислового
виробництва та ряд інших. До зовнішніх належать:
посилення зовнішньополітичного тиску з боку
Сполучених Штатів Америки, агресивні дії з боку
Російської Федерації, наявність напруженої ситуації на
зовнішніх кордонах України, вплив дестабілізаційних
процесів в Європейському Союзі на нашу державу,
збільшення чисельності кібератак на державні органи
та структури та ряд інших. Всі вони, в своїй сукупності,
не дають можливості на сьогоднішній день говорити про
повноцінну інтеграцію до системи європейської безпеки.
Із таким «набором» викликів та загроз Євросоюз навряд
чи захоче бачити Україну в якості повноправного члена.
І ще одна проблема, яка є не менш важливою за
попередні, – це невідповідність Збройних Сил України
нормам та стандартам ЄС. Скільки вже було розмов
навколо того, що наша держава проводить роботу із
модернізації та технічного переоснащення, але, як
кажуть, «віз і понині там». Підтвердженням цього
стали нещодавні вибухи на складах боєприпасів біля
Калинівки на Вінниччині, які тривали з 26 вересня по
3 жовтня 2017 р., і які засвідчили наявність великої
кількості застарілих боєприпасів на воєнних складах
України [5; 6]. Проблема утилізації застарілих озброєнь,
техніки та боєприпасів в нашій країні має давню історію,
але і по сьогоднішній день є невирішеною. Це становить
загрозу для внутрішньої безпеки, а також є перешкодою
на шляху до системи європейської безпеки. Окрім цього,
потрібно зазначити, що сучасна продукція вітчизняного
воєнно–промислового комплексу не є високої якості
і не здатна конкурувати із європейськими аналогами.
Таким чином це є ще однією перешкодою в контексті
інтеграції до європейського безпекового середовища.
Все це свідчить про те, що Україні потрібно суттєво
модернізовувати свій воєнно–промисловий комплекс,
поступово доводячи його продукцію до європейських
та міжнародних стандартів, а також якомога швидше
вирішувати проблему утилізації застарілих озброєнь.
Зрозуміло, що для цього потрібні значні кошти, але якщо
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їх використовувати раціонально і не «розкладати їх по
кишенях», то можна досягнути позитивного результату.
Підсумовуючи вищевикладене можна зробити
висновок про те, що «неможливе неможливе». З огляду
на наявність проаналізованих проблем, ми можемо
констатувати, що жодна з них на сьогоднішній день
не вирішена навіть частково, а тому Україна не має
можливості повноцінно інтегруватись до системи
європейської безпеки. Не маючи можливість повноцінно
забезпечувати свої суверенітет та територіальну
цілісність; маючи на своїй території неврегульовану
конфліктну ситуацію, кризову ситуацію в політичній,
економічній, соціальній сферах, а також ряд інших
проблем та перешкод, така країна не може розглядатись
навіть в якості кандидата на вступ до системи
європейської безпеки, не кажучи вже про членство в
Європейському Союзі.
Доки внутрішня ситуація в державі залишатиметься
такою ж деструктивною та дисбалансованою,
доки матиме місце політичний популізм у вигляді
безпідставних заяв та обіцянок, доки не буде подолано
економічну та фінансову кризи, доки соціальні стандарти
не будуть доведень до справжніх європейських,
доки стан Збройних Сил України залишатиметься
критичним, доки не буде модернізовано воєнно–
промисловий комплекс, а також зроблено ряд інших
стратегічно важливих кроків на шляху забезпечення та
повноцінної реалізації національних інтересів України,
ніякої мови про інтеграцію до системи європейської
безпеки йти не може.
Лише перехід від «слів» до «справи», лише робота
у форматі «заява + повноцінне практичне втілення =
кінцевий результат», лише забезпечення інтересів народу
в повній мірі, нададуть можливість створити умови, в
яких не тільки можна буде відновити позитивний імідж
України в Європі та в світі, але і значно зміцнити свою
національну безпеку за рахунок повноцінної інтеграції
до системи європейської безпеки.
Подальше
дослідження
даної
проблематики
сприятиме більш детальному дослідженню окремих
аспектів процесу інтеграції до системи європейської
безпеки. Доцільним вбачається проведення комплексного
аналізу зовнішніх проблем та перешкод, які заважають
Україні інтегруватись до цієї системи.
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Integration of Ukraine into the European security system:
is it possible not?
The purpose of this article is to study the possibility of Ukraine’s integration
into the European security system. During writing, the author used the following
methods: analysis, synthesis, comparison, induction, deduction. The main obtained
conclusions are as follows: none of the existing domestic problems to date has not
been resolved even partially, and therefore Ukraine does not have the ability to
fully integrate into the European security system; not being able to fully ensure
its sovereignty and territorial integrity, having an unsettled conflict situation in its
territory, a crisis situation in the political, economic and social spheres, as well as
a number of other problems and obstacles, such country can not be considered even
as a candidate for joining the system European security, not to mention membership
in the European Union; only the transition from «words» to «business», only work
in the format of «statement + full–fledged practical implementation = the end
result», only ensuring the interests of the people to the full, will enable to create
conditions in which not only the positive image of Ukraine in Europe and the world
can be renewed, but also significantly strengthen their national security through full
integration into the European security system.
Keywords: European security system, Ukraine, European Union, integration,
problems, barriers.
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Значення національної самоорганізації
в українському державотворенні

Сучасна політична нація постає як самостійний суб’єкт політики не в
останню чергу завдяки самоорганізаційним процесам, що відбуваються у тій чи
іншій спільноті. Більше того, самоорганізація політичної нації може сприяти
реалізації соціально–інтеграційних процесів у суспільстві, прискорювати рух
до утвердження різних форм політичної, соціальної й культурної єдності,
соціальної солідарності та консолідації у неоднозначні, кризові моменти
історії. Нагальними й ефективними механізми самоорганізації постають в
періоди політичної конфронтації та соціальної нестабільності, в час, коли
відсутнє порозуміння між основними учасниками суспільно–політичних
процесів. Здатність політичного класу самоорганізуватися свідчить
про перспективу розвитку соціуму в цілому. Наслідком цих процесів стає
розвиток держави і водночас повага до особистості, узгодження інтересів,
гармонізація стосунків між людьми.
Ключові слова: самоорганізація, нація, соціальна солідарність,
соціально–інтеграційні процеси, еліта, національна еліта, антиелітаризм,
інтелігенція, глобалізація, особистість, національна ідея.

Актуальність ідей, проголошуваних політичною
елітою у час боротьби за українську справу
обумовлюється тим, що вони виконують своєрідну
інтеграційну роль у процесі становлення національної
самосвідомості, з одного боку, й самоорганізації
політичної нації, з іншого.
Самоорганізація, як відомо, передбачає здатність
до саморозвитку, самоудосконалення тієї чи іншої
спільноти, ефективність діяльності для реалізації
національних цілей, які обрало для себе суспільство,
здійснення узгодженої діяльності, спрямованої на
концентрацію й інтеграцію зусиль індивідів задля
реалізації спільної мети. Це загалом сприяє приросту
додаткової енергії, що перевищує суму індивідуальних
зусиль її учасників [1; 4].
Механізми самоорганізації постають досить
нагальними й ефективними в періоди політичної
конфронтації та соціальної нестабільності, в час, коли
відсутнє як порозуміння між основними учасниками
суспільно–політичних
процесів,
так
і
єдине,
загальноприйняте бачення загальної перспективи
розвитку. Такі риси, власне, притаманні сучасній
українській ситуації.
З погляду суті самоорганізаційних процесів нові
форми саморозвитку української політичної нації
виступають результатом ускладнення політичних
процесів в країні, перетворення політичної спільноти
в активного учасника різних суспільних подій, в носія
різних форм людської активності. Сучасна політична
нація постає як самостійний суб’єкт політики не в
останню чергу завдяки самоорганізаційним процесам,
що відбуваються у тій чи іншій спільноті. Більше того,
самоорганізація політичної нації може сприяти реалізації
соціально–інтеграційних процесів у суспільстві,
прискорювати рух до утвердження різних форм
політичної, соціальної й культурної єдності, соціальної
солідарності та консолідації у неоднозначні, кризові
моменти історії. Одним із таких складних періодів
української історії був час національно–визвольних
змагань 1917–1921 років.
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Слід зазначити, що здатність політичного класу
самоорганізуватися свідчить про перспективу розвитку
українського соціуму в цілому. Наслідком цих процесів
стає розвиток держави і водночас повага до особистості,
узгодження інтересів, гармонізація стосунків між
людьми.
Суттєвим фактором і елементом соціальної й
політичної самоорганізації в будь–якому суспільстві
виступає еліта. Саме вона в першу чергу здатна
формулювати цілі соціального, політичного й
національного розвитку, а також докладати зусиль для
їх ефективної реалізації. В такий спосіб забезпечується
функціонування соціального організму.
Еліта, як відомо, завжди відігравала значну роль
у різного роду трансформаціях українського соціуму,
визначала спрямованість і характер його розвитку.
Еліта – це невід’ємна частина суспільства, умова його
політичної та економічної незалежності. Це люди,
близькі за походженням, що інтенсивно взаємодіють та
мають спільні цінності, прихильності та цілі, групову
свідомість та спільні устремління. Крім того, елітою
стають освічені, культурні особистості, що виділяються з
маси, протиставляють себе їй, досягають успіху у різних
видах діяльності, і таким чином сприяють ефективній
самоорганізації соціуму [2, с. 140].
Необхідно наголосити, що еліті притаманні високі
особистісні та індивідуальні якості. При цьому еліта
керується (і завжди мусить це робити) не стільки
емоційністю, скільки свідомими інтересами. Тому
розвинене почуття соціальної відповідальності та
національної свідомості обов’язково супроводжує
становлення і активну діяльність еліти в тих чи інших
умовах і обставинах. Як правило, еліта акумулює
енергію народу в русі до його незалежності. Збереження
еліти, яка виступає носієм політичної свідомості та
кваліфікованої елітарної культури, сприяє ефективній
національній самореалізації, спроможності спільноти
дати адекватну відповідь на виклик історичних обставин,
а отже, виживанню народу як цілісності.
Українська еліта продукує елітарну свідомість, яка
не обов’язково сприймається і засвоюється масами.
Під елітарною свідомістю розуміється, передусім,
певна інтерпретація суб’єкта культурної та соціальної
діяльності, що виражається в певній установці на
провідну роль в історичному розвитку «обраних»,
тобто нечисленних груп людей, які свідомо виділяють
і протиставляють себе «масі». Проте українська еліта
спрямовувала свої зусилля на задоволення потреб
і одвічних прагнень народних мас. Хоча в багатьох
випадках бажаного узгодження дій та інтересів в
українській історії початку XX ст. не спостерігалось.
Однією з найсуттєвіших ознак діяльності української
еліти в XX ст. стало прагнення до самостійності й
незалежності України. Як показала історія, незалежність
глибоко позитивно впливає на розвиток національної
еліти, сприяє набуттю нею національних форм та
змісту. Крім того, саме перед політичною елітою і
національно свідомими людьми стояло і стоїть до нині
завдання вирішення основних загальнонаціональних
проблем та створення стабільної національної держави.
Слід враховувати також те, що еліта допомагає (або
активно стимулює) оновленню тих інституцій, що є
державницькими по суті.
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Виходячи із специфіки сучасних українських реалій,
можна стверджувати, що еліта була і залишається
невід’ємною частиною українського суспільства, а
її активність і вияв політичних позицій виступають
умовою політичної й економічної незалежності держави,
здійснення процесів самоорганізації українського
соціуму.
Життя і діяльність видатних провідників української
нації, невтомних борців за її незалежність, дають
підстави стверджувати, що завжди актуальною є потреба
виховування відповідальної еліти, яка приймає зважені
й раціональні рішення, захищає українську державність,
керується свідомими національними інтересами.
Приклади з трагічної української історії роблять
очевидним те, що це повинна бути еліта з розвиненим
почуттям соціальної відповідальності і з високим рівнем
національної свідомості. Перед нею мусить стояти
висока мета – перетворення маси, населення на народ
з усвідомленням своєї ідентичності та високим рівнем
розвитку національної свідомості.
На думку багатьох дослідників української історії
та українського життя, еліта виступає важливим
чинником зв’язку народу з його майбутнім і є основним
трансформативним чинником суспільства [2, с. 141]. Це
було помітно в часи Київської Русі, в період культурно–
національного відродження XVI–XVII ст., в час, коли
українське суспільство переживало період Руїни, а
також в XIX–XX ст., коли Україна здійснювала кроки
до утвердження своєї незалежності та національної
держави [3, с. 203].
За наявності національної еліти, її відчутного
впливу на основну масу населення у певних історичних
обставинах суспільство спроможне трансформуватися
під впливом передових ідей й рухатися до здійснення
соціально – культурної й національної єдності. У
кризові історичні епохи народ запозичує від духовної,
інтелектуальної, політичної еліти нові форми поведінки
та способи вирішення соціальних проблем, а в епохи
стабільності активно співпрацює з нею. Крім того,
на еліту покладається функція підтримки стосунків і
зв’язків співробітництва з іншими елітами, що запобігає
усуненню конфліктів, ідеологічному протистоянню.
На думку українських дослідників, войовничий
антиелітаризм, який пропагувався у певні часи, сприяє
не в останню чергу деградації народів. При цьому еліта
не повинна розглядати масу лише як ресурс для свого
існування, функціонування і розквіту. За таких умов
еліта перетворюється на панівну, а це зрештою веде
до дестабілізації політичної та культурної ситуації в
суспільстві, а то й до суспільної кризи.
В історії України національні еліти змінювались, але
роль її в утвердженні національної єдності, розвитку
національної спільноти ніколи не применшувалася.
Варто звернути увагу на те, що суттєву роль у
розвитку української спільноти в різні часи відігравала
аристократична еліта – представники князівських
родів, великі українські магнати з яскраво вираженою
національною свідомістю. Проте з XVI–XVII ст. ця
еліта полонізувалась, згодом русифікувалась. Не
завжди в національних інтересах діяла і військова
еліта. Наприкінці XIX – на початку XX ст. в Україні
формується національно–свідома еліта з числа
інтелігенції, представників української церкви і свідомих
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людей. Саме ця еліта стояла біля витоків української
самостійності та державності.
На чолі передової національно свідомої частини
українства національна еліта прагнула (і значною мірою
їй вдалося) перетворити народ з пасивної спільноти на
активну, здатну до політичного утвердження, спроможну
відстоювати національні інтереси й цінності. Таким
чином, вирішувалось одвічно значуще й важливе для
нації завдання – підняти етнічну спільноту до рівня
політично свідомого національного існування. Така
мета реалізовувалась на ґрунті всіх національних,
патріотичних сил, відстоювання громадянських прав,
пошуків способу вираження національних інтересів, а
також основних ідеологічних установок, що визначають
перспективу розвитку нації та держави.
Інтелігенція як соціальна сила стала суттєвим
чинником
процесів
політичної
самоорганізації
українського суспільства в період творення національної
держави 1917–1921 років. Українська інтелігенція
являла собою силу, яка породжувала нові ідеї і виступала
джерелом не тільки інтелектуальної, культурницької,
але й політичної активності. Особливістю української
інтелігенції стало те, що вона з ідеологічних переконань
присвятила себе національній справі, покращанню
культурного, соціального, політичного становища
українського народу. Українська інтелігенція в XIX –
на початку XX ст., як і російська, сприймала життя з
точки зору певних ідей та ідеологій, а не конкретних
суспільних справ, як це було поширено на Заході.
Ідеологія української та російської інтелігенції
домагалася виражати інтереси усіх верств народу
[2, с. 146]. Особливо вагомою діяльність інтелігенції
стала для українського суспільства, яке «втратило»
свою аристократичну еліту у результаті асиміляції чи
то польською, чи то великоросійською імперською
культурою. Українська інтелігенція пройшла доволі
неоднозначний й складний шлях розвитку від груп і
спільнот вчених–інтелектуалів, що займалися збиранням
старовини, історичних документів, фольклору до
перетворення її в носія національно орієнтованих вимог,
національної ідентичності. Саме українська інтелігенція
стала головною силою національного відродження.
Значною мірою її активність та політична діяльність
призвели до встановлення української державності
1917–1921 рр.
Особиста енергія й високі моральні, духовні
якості особистості виступають у цьому контексті тим
моментом, що консолідує будь–яке людське об’єднання,
концентрує зусилля національно свідомих людей
навколо досягнення високих цілей. Саме енергія й сила
духу української інтелігенції стали суттєвим фактором
самоорганізації української спільноти в умовах
становлення української держави.
Перед сучасним українським суспільством як
одна з найнагальніших постає проблема, яку добре
усвідомлювали представники національної політичної
еліти на початку ХХ століття – потреба єднання,
єднання національного і політичного. Єднання всіх
патріотичних сил навколо найбільш значущої ідеї – ідеї
України. Особливістю сучасного політичного життя є
роз’єднаність політичних сил, які начебто мають спільну
мету, цінності, орієнтуються на загальновизначені
політичні ідеали. Одним із найприкріших наслідків
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цього стає маніпулювання свідомістю людей, штучне
інспірування тих політичних процесів, що ведуть до
протиставлення різних частин України, до реалізації
різного роду мегаполітпроектів, метою яких є захоплення
і закріплення за певними силами політичної влади. Це
безпосереднім чином стосується політики, спрямованої
на запровадження системи двопартійності в Україні.
Результатом цього буде розподіл влади між двома
командами політичних гравців і здійснення політики,
вигідної найбільшим олігархічним угрупованням.
Слід зазначити, що в суспільствах, де «працює» зріле
громадянське суспільство, де сформований середній
клас і функціонують ідеологічні політичні партії,
така ситуація взагалі виключається. Проте в нинішніх
українських реаліях спроба штучного запровадження
двопартійності виглядає вже навіть не проблемою, а
трагедією. Про це свідчать ті процеси, які переживає наш
соціум і політикум, та й виклики часу, на які потрібно
давати відповідь українському суспільству.
Насамперед, українська спільнота мусить пройти
(і завершити) етап національно–демократичного
відродження, який давно вже пройдений країнами
Західної і Центральної Європи. Без національної
свідомості, національної пам’яті, національної гідності,
і, звісно, національної ідентичності неможливий
поступальний рух української нації. Інакше населення
країни назавжди залишиться лише населенням, що
проживає на певній території, і не більше.
Також першочерговим залишається завдання
виховання тієї політичної сили, яка виступає ефективним
«менеджером» у процесі національно–демократичного
відродження.
Актуальним також є запит сучасного суспільства на ту
соціальну силу, яка є гарантом ефективності соціальних
і політичних перетворень, незворотності демократичних
змін в Україні. Йдеться про середній клас, ту чисельну
соціальну групу, що складається із самодостатніх людей
– правників, лікарів, вчителів, науковців, дрібних та
середніх підприємців. Саме вони є виразниками наших
національних інтересів. Процес становлення і зміцнення
середнього класу в Україні сповільнений, а, можливо,
і штучно стримуваний. Загальновідомо, що значна
частина освітян чи медиків перебуває на межі бідності.
Тому еволюціонування українського середнього класу
сьогодні без перебільшення можна назвати національною
потребою.
Такою ж національною потребою є наявність
політичної сили, що очолить процес національно–
демократичного розвитку. Однак варто визнати, що
на сьогоднішній день справжніх партій, базованих
на ідеологічних основах немає. Партії в Україні, на
жаль, творилися під окрему особу чи під ситуацію.
Це дуже нетривкі й неприродні конфігурації. З–поміж
багатьох політичних сил, зареєстрованих українським
Мін’юстом, на сьогодні більшість не бере участі
у виборчих компаніях, внаслідок чого вони стали
атавізмами минулого. Об’єднання всіх національно–
патріотичних сил в єдину партію, що втілює не лише
національну перспективу і сповідує захист національних
інтересів, а й має виразну історичну ретроспективу
сьогодні
залишається
надзвичайно
актуальною
потребою. Ідея національної єдності й соборності,
національно–демократичного розвитку, яку сповідували
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представники національної політичної еліти початку
ХХ століття, не втрачає своєї значущості і в сучасних
українських політичних реаліях.
Не слід випускати з поля зору й того, що Україна є
суб’єктом глобалізованого світу. Глобалізацію можна
характеризувати як процес світової взаємодії, як
становлення взаємопов’язаного світу, в якому люди і
народи не відділені непрохідними кордонами. Водночас
глобалізація супроводжується прагненням по–новому
структурувати світ, вона торкається основ національного
буття, способів розвитку національної культури та історії.
В умовах глобалізації особистість та її життя часто
нівелюються на фоні тотального панування детермінант
економічного і політичного порядку, інститутів влади
і бюрократії. Досить помітною в сучасному світі стає
також прогресуюча втрата персональної і національної
ідентичності. Давати адекватні відповіді на виклики
глобалізованого світу можна лише при одній умові –
бути єдиними заради себе і заради України.
Утверджування і зміцнення української нації є
важким процесом, що супроводжується великими
труднощами. Україна досить тривалий час мала яскраво
виражений феномен бездержавної нації, на відміну від
багатьох європейських народів, серед багатьох симптомів
якого – перервність в часопросторі національної еліти та
її невміння знаходити національний консенсус. Саме ця
обставина зумовлює те, що особливу роль у націєтворенні,
національно–демократичних процесах виконують сили
та особистості, які усвідомлюють свою історичну місію і
відповідальність. Так було в часи національно–визвольних
змагань 1917–1921 років, так спостерігається і зараз.
Тому від національної демократії та позиціонування
основних демократичних політичних сил залежить дуже
багато того, що становить національний інтерес. Це,
передусім, національно–демократичне відродження,
потужний середній клас, незворотність європейського
вибору України, ефективний міжнародний менеджмент.
А найбільш ефективним моментом вкрай позитивного
сценарію для України може стати об’єднання
національно–демократичних сил.
Будь–яке сповільнення процесу національної
консолідації призводить до руйнування цілісності
політичного, культурного та національного простору
України. І повністю неприйнятним є також об’єднання
заради великих грошей і великих амбіцій, оскільки це
також загрожує великим руйнуванням. Історія Народного
Руху України – патріотичної сили, яка стояла біля витоків
і на чолі національно–демократичних процесів, свідчить
про реальну можливість такого руйнування. Розкол
єдиної політичної сили на дві призвів до того, що сьогодні
рейтинги цих двох шанованих, але розділених політичних
сил дуже низькі, і ніде, в жодній області України не
вдається подолати тривідсотковий бар’єр. А відповідь
очевидна – це результат розколу, відсутність єдності.
Для того щоб і надалі не зашкодити українській
справі, українські партії національно–демократичного
спрямування мусять усвідомити необхідність єднання в
одну партію. Сьогодні національно–демократичні сили
стоять перед вибором: або нічого не робити і скотитися у
рейтингу довіри виборців до нуля, або ж об’єднавшись,
відновити довіру громадян України. Цей рішучий крок
національної демократії є дуже вчасним і доречним. Він
означає готовність до рішучих дій української спільноти
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до захисту національних інтересів. Результатом цього
буде реалізація євроатлантичних прагнень України,
рівноправний розвиток України у клубі європейських
народів.
Таким чином, непростий історичний шлях
українського народу, державний поступ української
нації свідчить про необхідність єднання. І порозуміння.
І надзвичайно позитивними аргументами на користь
становлення єдиної національно–демократичної партії в
Україні може бути фактор нашої історії. У січні 1919 р.,
коли трагічну долю української держави вже можна було
передбачити, відбулося єднання УНР і ЗУНР – відомий
Акт Злуки. Тогочасна політична еліта не брала до уваги
прорахунки кожного чи кожної політичної сили. Вони
єдналися, тому що без цього не було б України. Неможливо
поєднати зусилля українців, національно свідомих людей
в їх рухові до сильної української держави без єдиної і
сильної української демократії. Лише національна єдність
може дати прийнятний для української нації результат.
Слід пам’ятати ще один фактор – особистісний.
Особистість виступає важливим чинником політичної
самоорганізації. Також зростає роль особистості
у складні і неоднозначні періоди розвитку, часи
соціальних і політичних потрясінь. Саме особистість
зі своєю енергією, переконаннями, силою волі може
компенсувати неготовність основної маси громадян
до значних перетворень. Тому на чолі національно–
демократичних сил мусить стояти яскрава особистість,
що концентрує навколо себе всі передові свідомі сили і
очолює рух і рухатися до високої мети.
Закономірним результатом реалізації процесів
політичної самоорганізації суспільства мусить бути
реалізація в українському політичному просторі
української національної ідеї. Національна ідея
виростає із самої української дійсності. Відомо, що
поняття національної ідеї містить в собі певне розуміння
національних завдань і певну стратегію їх досягнення.
Завдяки провідним українським національним
силам національна ідея мусить бути модернізована,
пристосована до нових умов українського буття в
сучасному глобалізованому світі. Модернізована
національна ідея – це нова ідея, новий суспільний
орієнтир української нації. У цій ідеї мають знайти
своє узагальнене вираження корінні проблеми буття
української спільноти. Нація у цьому випадку покликана
виступати головним суб’єктом державотворчих процесів,
процесів політичної самоорганізації, кінцевою метою
яких є розвиток українського суспільства і свобода
кожного члена української спільноти.
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The significance of national self–organization
in the Ukrainian state–building
The modern political nation appears as an independent subject of politics
not least because of the self–organizing processes taking place in one or another
community. Moreover, the self–organization of a political nation can contribute to
the implementation of social and integration processes in society, accelerate the
movement towards the adoption of various forms of political, social and cultural
unity, social solidarity and consolidation into ambiguous, crisis moments of
history. The urgent and effective mechanisms of self–organization arise during
periods of political confrontation and social instability, at a time when there is
no understanding between the main participants in socio–political processes. The
ability of the political class to self–organize indicates the prospect of the development
of society as a whole. The consequence of these processes is the development of the
state and, at the same time, respect for the individual, harmonization of interests,
harmonization of relations between people.
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Государственная политика Украины в сфере
высшего образования периода перестройки
(1985–1991 гг.)

Охарактеризовано состояние развития советского общества в середине
80–х годов в Украине. Показано признание кризисных явлений в сфере
высшего образования на государственном уровне, что привело к попыткам
его реформирования. Указаны, причины неудач образовательных реформ 80–х
годов, признана актуальность тогдашних проблем на современном этапе
развития высшей школы Украины. Показаны особенности государственной
образовательной политики Украины данного периода, а именно: медленный
характер процесса перестройки, стремление к демократизации образования
(появление общественного учительского движения), пробуждение
национального сознания, деполитизация высшей школы.
Ключевые слова: государственная образовательная политика, высшее
образование, перестройка, общественные науки, образовательная реформа
1984 г., СССР, Украина.
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(стаття друкується мовою оригіналу)
Период перестройки был насыщен событиями
в политической, экономической, культурно–образовательной жизни. Одним из направлений модернизации
СССР, стали образовательные реформы 80–х годов ХХ
века. Учитывая, что многие из важных тогда проблем
(в частности, повышение качества образования и
воспитания; обеспечение высокого научного уровня
преподавания каждого предмета; повышение статуса
преподавателя в обществе; улучшение материальных
условий работников высшей школы; укрепление
материально–технической базы учебных заведений)
остались нерешенными и сегодня, это и определяет
актуальность данной темы.
Анализ последних исследований и публикаций.
Государственная образовательная политика Украины
в сфере высшего образования периода перестройки
была предметом исследования: украинского историка
Г. Г. Сичкаренко [14], и российских историков
А. П. Горбунова, Р. А. Стаценко [4], Т. Б. Земляной,
О. Н. Павлычевой [5], В. Н. Лукина [7], В. Г. Шишикина
[15]. В истории политической науки эта тема не нашла
тема не нашла достойного освещения, что требует
написания отдельной статьи.
Выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы. Кроме хода реформ средины 80–х годов в
сфере высшего образования, нужно обратить внимание
на причины их неудач. А также показать особенности
государственной образовательной политики Украины
периода перестройки.
Цель статьи – показать причины кризиса в
системе образования в 80–х годах ХХ в., и попытки его
преодоления путем образовательных реформ (реформа
1984 г.), раскрыть причины их неудач. Охарактеризовать
особенности
государственной
образовательной
политики Украины периода перестройки.
Нарастание кризисных явлений в экономической,
социально–политической и духовной сферах жизни
советского общества, растущий научно–технический
разрыв с Западом привели часть высшего руководства к
осознанию необходимости изменения существовавших
в стране порядков в т.ч. и в сфере высшего образования.
К средине 80–х годов ХХ в. эти явления выразились в
следующем:
Во–первых, количество подготовки специалистов
не всегда соответствовало качеству, особенно в
периферийных вузах, где не было достаточного
кадрового обеспечения и материальной базы, это
привело к известной девальвации вузовского диплома.
Во–вторых, уделялось недостаточное внимание
администрации предприятий и учреждений к
использованию молодых специалистов и их обеспечению
жильем при более медленном, чем у рабочих, росте
оплаты труда это привело к тому, что значительная
часть специалистов стала «оседать» в крупных городах,
подчас устраиваясь на работу не по специальности.
В результате при сохраняющейся нехватке в селах и
небольших городах, таких специалистов как: учителя,
врачи, работники культуры их излишек образовывался в
больших городах, прежде всего вузовских центрах.
В начале 80–х годов произошло замедление
темпов количественного роста студенчества, а затем и
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сокращение его численности по всем видам обучения,
кроме заочного. На первый план выдвинулась не столько
проблема дальнейшего наращивания численности
специалистов, сколько повышения качества их
подготовки, более рациональной расстановки и
использования [13, с. 38–39].
Еще в 1983 г. на июньском Пленуме ЦК КПСС была
высказана мысль о необходимости реформы школы.
12 апреля 1984 г. проект реформы был опубликован
и после обсуждения взят за основу под названием
«Основные направления реформы общеобразовательной
и профессиональной школы». Реформа сводилась к
следующим основным пунктам:
1. Начинаться обучение должно не с 7, а с 6 лет и
продолжаться в общеобразовательной школе не 10, а 11
лет. Предусмотрены три этапа обучения: а) начальная
школа (1–4–е классы) 4 года; б) неполная средняя школа
(5–9–е классы) 5 лет; в) полная средняя школа (10–11–е
классы) – 2 года. Таким образом, 15–летний возраст
остается «критическим» для выбора дальнейшего пути,
но теперь уже не после 8, а после 9 лет обучения и более
солидной общетрудовой подготовки. Девятилетняя
школа являлась единой базой для общего среднего и
профессионального образования по разным каналам,
один из которых – два последних класса школы.
2. Преобразовывалась система профессионально–
технического образования. Все учебные заведения
этой системы объединялись в единую среднюю
профессионально–техническую школу с набором
учащихся как после 9–го, так и после 11–го класса. Все
ПТУ становились средними, т.е. дающими аттестат
зрелости и профессию, в них поступали в возрасте 15
лет и учились три года. Технические училища (ТУ)
преобразовывались в одногодичные отделения средних
ПТУ, в них выпускники средней общеобразовательной
школы могли получить более высокую квалификацию
или сложную профессию.
3. Предполагалось, что одна треть (за счет ухода
5–6% в техникумы после 9–го класса) выпускников
неполной средней школы продолжит обучение в 10–11
классах средней общеобразовательной школы, и перед
ними по–прежнему будет стоять вопрос о приобретении
профессии. Часть выпускников 11 класса продолжит
обучение (на срок до одного года) на специальных
отделениях
средней
профессиональной
школы.
Остальные, как предполагалось, поступят в средние
специальные учебные заведения с 2–3–летним сроком
обучения [11].
Предполагалось, что реформа будет иметь долгосрочный характер. Особо подчеркивалась необходимость
подготовки подрастающего поколения к жизни, его
формирования в соответствии с требованиями времени,
его предназначения – кем быть и каким быть, чтобы выбор
жизненного пути школьниками делался обоснованно и с
учетом потребностей государства и перспектив развития
народного хозяйства в соответствии с их способностями
и интересами.
Попыткой справиться с кризисом в системе образования стал провозглашенный в 1986 году Генеральный
секретарем ЦК КПСС М. Горбачёвым курс на ускорение
социально–экономического развития общества. Идея
ускорения не была связана исключительно с образованием, но ориентирована на то, чтобы справиться
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с кризисными явлениями в советской экономике и
социальной сфере, а также способствовать устранению
проблем, связанных с «отставанием материальной базы
науки и образования, здравоохранения и культурно–
бытового обслуживания населения» [16, с. 197]. В
связи с этим признавалось необходимым передавать
больше автономии учебным заведениям, чтобы сделать
их работу более гибкой и отвечающей потребностям
состояния науки и техники, и производства.
В докладе ХХVII съезду КПСС 25 февраля 1986 г.
М. Горбачев отметил, что «партия выдвигает задачу
перестройки высшего и среднего специального
образования. В последние годы рост выпуска
специалистов не сопровождался должным повышением
качества их подготовки. […] Предстоит пересмотреть
структуру высшего и среднего специального образования,
обеспечить подготовку специалистов на современном
уровне, обладающих основательными теоретическими
знаниями и практическими навыками. По–новому,
видимо, надо строить взаимоотношения высшей и
средней специальной школы с отраслями народного
хозяйства, усилить их взаимную заинтересованность
в повышении уровня обучения и переподготовки
кадров, кардинальном улучшении их использования на
производстве» [3, с. 6].
Что же касается непосредственно хода перестройки
высшего образования, то самые первые шаги,
предпринятые на первом этапе Министерством высшего
и среднего специального образования СССР (Минвузом
СССР), администрацией вузов, руководством отраслей
и предприятий были весьма продуктивны и имели
большое значение для развития системы высшей
школы. Они отражали общую идею «перестройки»
и «гласности», направленную на демократизацию
общества и способствовали становлению новой
атмосферы и росту инициативы вузов. 22 сентября
1986 г. был издан приказ Минвуза СССР №660
«О развитии инициативы научно–педагогических
коллективов вузов, расширении прав в осуществлении
перестройки учебного процесса». Вузы и факультеты
получили самостоятельность в организации учебного
процесса и в учете специфики каждого подразделения
института.
В 1987 г. началась главная цель перестройки
высшей и средней специальной школы определялась
как интеграция образования, производства и науки.
Для этого вводился новый тип взаимоотношений
между ними – договорные обязательства. Во второй
половине 1980–х гг. во исполнение рассмотренного
выше постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 13 марта 1987 г. №325 «О мерах по коренному
улучшению качества подготовки и использования
специалистов с высшим образованием в народном
хозяйстве» проводилась конкретная работа по развитию
и совершенствованию взаимодействия высшей школы с
отраслями народного хозяйства на основе договорных
отношений. Давая кадровые заказы вузам и возмещая
затраты на их выполнение, предприятия и организации
должны были нести экономическую ответственность
за обоснованность своих заказов, за рациональное
использование выпускников вузов. Планировалось
расширение практик; перенесения части учебного
процесса на производство путем создания учебно–
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научно–производственных комплексов со сквозными
программами обучения, в состав которых под общим
руководством вузов входили бы общеобразовательные
школы, ПТУ и техникумы. Реформа предполагала
совершенствование учебного процесса, большую
его гибкость, чтобы дифференцировать подготовку
кадров в соответствии с их будущей профессиональной
деятельностью. Предлагался ряд мер по повышению
профессионального уровня научно–педагогических
кадров вузов, активизации общественно–политической
практики студентов [12].
Главным документом, определявшим основные
направления реформ системы профессионального
образования периода перестройки, стало утвержденное
18 марта 1987 г. Постановление ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «Основные направления перестройки
высшего и среднего специального образования в стране»
[9]. Преобразования планировалось осуществлять в
рамках действующей административно–командной
системы экономики. Для этого с 5 марта 1988 г.
руководство всей системой образования начал
осуществлять единый орган – Государственный комитет
СССР по народному образованию. Он являлся высшим
государственным органом управления в государственно–
общественной
системе
управления
народным
образованием и занимался разработкой стратегии
и проведением единой государственной политики
в области народного образования, пропагандой его
развития. Госкомитет СССР по народному образованию
ликвидирован 28 ноября 1991 г.
Новшеством было введение с 1987 г. в рамках государственного инспектирования регулярной аттестации
высших учебных заведений (факультетов, кафедр),
в ходе которой комплексно оценивался уровень
учебно–воспитательной и научно–исследовательской
работы, качественный состав преподавательских
кадров, состояние материальной базы. Такой шаг
несомненно способствовал улучшению работы вузов
и оказывал положительное воздействие на качество
образовательного, воспитательного и научно–исследовательского процессов.
Ещё одним важным нововведением, осуществлённым
в соответствии с задачами этих постановлений и
способствовавшим повышению качества подготовки
специалистов в высшей школе, стала организация
учебно–методических объединений высших учебных
заведений (УМО). УМО были созданы согласно
приказу Министра высшего и среднего специального
образования СССР Г. А. Ягодина от 5 марта 1988 г.
№168. Этим приказом были утверждены положение
об УМО, их структура и перечень вузов, входящих
в их состав. Организация УМО преследовала цель
совершенствования разработки учебных планов,
программ и других учебно–методических материалов,
обобщения и распространения передового опыта в
области учебной и воспитательной работы. УМО
высших учебных заведений по группам родственных
специальностей были созданы на базе ведущих вузов
страны [4].
Либерализация общественной жизни и развитие
плюрализма в стране привели к усилению критики
системы образования, которая в силу своего
консерватизма не могла быстро адаптироваться к
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меняющимся условиям. Необходимы были меры,
которые базировались бы на новых идейных установках,
а реализация реформ содержала бы качественно
иные механизмы их воплощения, нежели опора на
административные рычаги, директивы и финансирование
исключительно за счет госбюджета [9, с. 8–33].
Отметим, что в Украине процессы перестройки
происходили значительно более медленными темпами,
чем в России, так сдерживались жестким консервативным
курсом, который проводил украинский ЦК во главе с
В. В. Щербицким. Разработаны под руководством ЦК
КПСС и ЦК КПУ проекты образовательных реформ
1984 г., а затем в 1987–1988 годов в УССР остались на
бумаге. Провозглашенное реформирование образования
не дало ощутимых последствий. Уже к концу 80–х годов
стало понятно, что эти реформы не были реализованы в
полном объеме. Причинами этого были:
– стремление придать советскому образованию нового развития не меняя основ его устройства;
– нацеленность реформ в прошлое;
– привлечение общественности проходило под влиянием государственных и партийных органов;
– идеи, положения реформ, механизмы реализации
были прогрессивными для 80–х, не смогли сохранить
свою актуальность с начала перестройки [8, с. 194].
Но перестроечные процессы затронули и
Украину, в т.ч. и в образовательной жизни. Первые
шаги демократизации образования в Украине были
осторожными, поскольку ЦК КПУ контролировал
ситуацию, но концу 80–х годов возникла идея
деполитизации сферы образования и превращения
ее в нейтральную. Из школ и вузов исчезли уроки
политиформации, политические кружки, клубы, из
библиотек изымались произведения В. И. Ленина
[10, с. 2]. Возрастали нагрузки, требования к
научной работе. Однако, как отмечалось на коллегии
Министерства образования УССР от 25 октября 1986 г.
по вопросам совершенствования работы по повышению
эффективности международных связей, около 50%
научных стажеров, командированных за границу,
не внесли конкретных предложений для отраслей
народного хозяйства, научно–исследовательской работы,
учебного процесса. Возможности научных стажировок
за рубежом почти не использовались. Коллегия
утвердила меры по организации отдельных научно–
технических сотрудничеств с зарубежными странами,
но в них, как всегда, было записано: «предусмотреть»,
«подготовить
предложения»,
«сконцентрировать
внимание» и т.д. [1, с. 19]. На научно–практической
конференции по проблемам перестройки высшей
школы, проведенной в Харькове в 1989 г., звучали
достаточно аргументированные утверждения о том,
что профессорско–преподавательский состав вузов
находится на том уровне, который не в состоянии
обеспечить радикальных изменений в обучении,
поскольку средний возраст профессора по стране 62
года, а доцента – 55 лет. Качество преподавания остается
крайне низким, поскольку отойти от традиционных схем
и организационных форм обучения пока не удается; нет
новых учебников; материальная база остается на низком
уровне [2, с. 7].
В. М. Литвин считал, что главными проблемами в
работе с научными кадрами высшей квалификации были:
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– неравномерное их распределение по вузам
республики;
– проблемы обеспеченности единства научной и
учебной работы;
– повышение критериев оценки деятельности
профессоров, доцентов, докторов и кандидатов наук,
изменение подхода к избранию и переизбранию
профессорско–преподавательского состава на основе
конкурсных начал;
– повышение роли кафедр как основы вузовского
коллектива, формирование стабильного коллектива;
– совершенствование системы морального и материального стимулирования труда научно–педагогических
работников;
– совершенствование подготовки кадров высшей
квалификации [6, с. 5–6].
Отметим, что впервые открыто в ходе подготовки к
Всесоюзному съезду работников народного образования
(состоялся в Москве 20–22 декабря 1988 г.) был
поставлен вопрос об обучении на украинском языке не
только в дошкольных и школьных учреждениях, но и в
вузах. Ряд требований был направлен против формализма
«уравниловки» в оценке знаний; обращалось внимание
на расширение демократии и самостоятельности
образовательных учреждений. Правда, ни одно
положение не ставило под сомнение «руководящей
роли», монополию управления образованием со стороны
партии и государства [1, с. 9–10].
Ситуация в СССР становилась все более
непредсказуемой, политический кризис ГКЧП, «путч»
19 августа 1991 г., наконец – Беловежские соглашения.
Необходимость строительства национальной системы
образования в Украине стала первоочередной проблемой
после провозглашения ею независимости.
Выводы. Процессы перестройки отражали кризис
общества и образования. Было очевидно, что образование, как и общество в целом, вступает в новую фазу
своей трансформации. К тому времени в Украине
работало немало опытных специалистов, педагогов–
новаторов. Однако низкий профессиональный уровень
организации отрасли, традиционно–авторитарный метод
управления, отсутствие правовой базы, политическая
конъюнктура образовательных чиновников не позволили
заложить государственные основы последовательной
научно обоснованной образовательной политики.
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State policy of Ukraine in the sphere of higher education during
the period of perestroika (1985–1991)
The state of the development of Soviet society in the mid – 1980s in Ukraine
is characterized. The recognition of the crisis phenomena in the sphere of higher
education at the state level is shown as well as the attempts to reform it. The reasons
for the failure of the educational reforms of the 1980s are pointed out, the relevance
of the problems at the present stage of the development of the higher school of
Ukraine is recognized. The features of the state educational policy of Ukraine in this
period are shown, namely: the slow nature of the process of restructuring, the desire
for the democratization of education (the emergence of a public teacher movement),
the awakening of national consciousness, depolitisation of higher education.
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Державна політика України у сфері вищої освіти періоду
перебудови (1985–1991 рр.)
Охарактеризовано стан розвитку радянського суспільства в середині
80–х років ХХ ст. в Україні. Показано визнання кризових явищ у сфері вищої
освіти на державному рівні, що спричинилось до спроб її реформування у
1984 р. Зазначено, причини невдач освітніх реформ 80–х років та визнано
актуальність тодішніх проблем й на сучасному етапі розвитку вищої школи
України. Показані особливості державної освітньої політики України даного
періоду, а саме: уповільнений характер процесу перебудови, прагнення до
демократизації освіти (поява громадського вчительського руху), пробудження
національної свідомості, деполітизація вищої школи.
Ключові слова: державна освітня політика, вища освіта, перебудова,
суспільні науки, освітня реформа 1984 р., СРСР, Україна.
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Кримська проблеми і особливості її вирішення
у 1989–1999 рр.
Розглянуто особливості розгортання кримської проблеми, методи
її нейтралізації та вирішення. Одним з тих, хто безпосередньо займався
вирішенням кримської проблеми був В. Чорновіл. Запропоновані В. Чорноволом
ідеї вирішення кримської проблеми потребують належного дослідження,
оскільки вони не втратили актуальності. Методологічною основою
дослідження послужив конкретно–історичний, порівняльний та історико–
аналітичний методи. Використано принципи об’єктивності, історизму,
багатофакторності. У висновках зазначено, що кримська проблема у великій
мірі викликана непослідовними, малоініціативними діями центральної
української влади, яка не вдалася до активної політичної локалізації ескалації
напруги на півострові. В. Чорновіл був одним із тих українських політиків,
хто відстоював ідею комплексного, адекватного і швидкого реагування на
кримські процеси.
Ключові слова: Крим, сепаратизм, влада, автономія, Росія.

На сьогодні відбувається пошук прийнятних
сценаріїв повернення Кримського півострова під
юрисдикцію Української держави. В цьому контексті
важливо вивчати особливості розгортання кримської
проблеми, а також методи її нейтралізації та вирішення.
До і після відновлення незалежності України серед
політків і громадськості не припинялися дискусії
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стосовно кримської теми. Актуалізована в ході розвалу
Радянського Союзу проблема майбутнього статусу
Криму надто важко надавалась українським державним
посадовцям для розв’язання. Багато факторів доводилося
враховувати, вчитись приймати нелегкі рішення,
реагувати на швидкий перебіг подій, протистояти
втручанню зовнішньополітичних суб’єктів тощо.
Одним з тих, хто безпосередньо займався вирішенням
кримської проблеми був В’ячеслав Чорновіл. Спочатку
як громадський діяч, а згодом в статусі народного
депутата Верховної Ради України та керівника
потужної політичної партії – Народного Руху України.
Запропоновані В. Чорноволом ідеї вирішення кримської
проблеми потребують належного дослідження. Як
наукова проблема ця тема не була вивчена дослідниками.
Донедавна не було ґрунтовних студій про цю особистість,
окрім поодиноких спогадів колишніх політв’язнів,
соратників, близьких [3; 4; 6]. Важливе значення для
осмислення ідей і вчинків В. Чорновола становить
десятитомне видання його праць.
Зважаючи, що означена тема не була дослідженою
науковцями підготовлена ця стаття. Метою студії
є розглянути ідеї та дії В. Чорновола, спричинені
розгортанням подій на кримському півострові. Себто,
стаття покликана представити Чорноволове бачення
розв’язання кримської проблеми. Значення дослідження
полягає в тому, що воно поглибить розуміння виникнення
такого явище як кримський сепаратизм. Крім того,
проведений аналіз кримської проблеми дозволить
вказати на важливі моменти, які було потрібно і надалі
потрібно враховувати в ході вирішення кримського
питання та повернення Криму.
Кримським питанням, зокрема, проблемою депортації
кримськотатарського народу В. Чорновіл зацікавився в
час утвердження власних світоглядних позицій в ході
протистояння з радянською тоталітарною системою. В
другій половині 1980–х рр. він оприлюднив своє бачення
її вирішення в низці публікацій. У відкритому листі до
керівника Радянського Союзу Михайла Горбачова у
серпні 1987 року він серед інших тем означив важку
долю кримськотатарського народу, якого висилили з
рідної землі. У проекті своєї передвиборчої програми,
підготованої в тому ж році, він висловлювався за
організоване повернення за рахунок державної
підтримки репресованого кримськотатарського народу в
місця колишнього проживання в Криму та утворення в
складі України Кримської автономної республіки.
В ході посилення визвольних рухів в союзних
республіках правляча в країні комуністична партія
одним з методів їхнього струмування і деконсолідації
обрала поширення ідей автономізації окремих регіонів.
Невипадково популярне в середовищі українського
і кримськотатарського руху гасло щодо створення
кримської автономії взяла у своє активне використання.
З 1989 р. кримські комуністичні партійні функціонери
розгорнули популяризацію автономізації півострова.
В їхньому бачені новий статус Криму не враховував
прав кримськотатарського народу на національно–
територіальну автономію. Йшлося насамперед про
здобуття права керівництву автономії півострова
підписати новий союзний договір, і, навіть, без
представників України. По–друге, утруднити поверненню
кримських татар і завадити їхній інституалізації
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в Криму. Тому не випадково в ході популяризації
автономізації на півострові розгорнулося розпалювання
міжнаціонального антагонізму як до татар, так і до
українців як «нових окупантів Криму» тощо. Подібне
вело до примусового згортання української присутності
на півострові, де до початку 1991 р. закрили єдину
на Крим українську школу–інтернат, у Севастополі
ліквідували недільну школу, замість газети «Радянський
Крим» залишили лише український дубляж газети
«Кримська правда», на телебаченні взагалі не було
українських програм, а на радіо їм виділялось лише 15
хвилин тощо [1, c. 368].
Діячів українського національного руху не могло не
турбувати розгортання керованого компартійним активом
кримського сепаратизму і ксенофобії. В. Чорновіл вже
як депутат Верховної Ради Української Соціалістичної
Республіки (УРСР) неодноразово порушував питання
про загрозу подій в Криму для стабільного розвитку
України, закликав тодішнього голову парламенту
Леоніда Кравчука вплинути на ситуацію. Зазначаючи,
що метою цих дій є придушити кримськотатарський рух і
відторгнути Крим від України [10, c. 158]. Підконтрольне
московському центру керівництво УРСР не здійснило
заходів протидії дестабілізації, навпаки погодилося з
проведенням в Криму сепаратистського референдуму
у січні 1991 р., а згодом підтримало узаконення його
результатів в українському парламенті.
В’ячеслав Чорновіл заперечував проти ухвалення
Верховною Радою УРСР закону про автономію,
наголошуючи, що її отримують не ті хто має обґрунтоване
право – кримські татари, а шовіністичні, партократичні
угрупування. Безпосередню провину у прийнятті
згаданого рішення парламенту поклав на Леоніда
Кравчука, який «буквально «витискав» Кримську
республіку», тоді, коли навіть вагалася більшість
депутатів, у тому числі депутатів–комуністів [8].
Після проголошення відновлення незалежності
України В. Чорновіл вважав, що на півострові є
тверезомислячі люди, що не піддаються на провокації
місцевих сепаратистів і заїжджих російських емісарів.
Тому не має підстав для повторення «югославського
сценарію» міжнаціонального антагонізму. Навпаки,
кримчани готові жити в незалежній Українській державі,
користуючись правами регіонального самоврядування.
Заперечував як відверто провокаційні і ксенофобські
гасла про насильницьку українізацію «русскоязычного
населения» Криму та інших південно–східних
регіонів України, які поширювала на півострові
група шовіністично налаштованих осіб. Натомість
наголошував, що із захистом прав національних меншин
потрібно було враховувати права і корінних народів,
зокрема етнічних українців, яких в Криму проживало
близько одного мільйона осіб, які не мали жодної
української школи, газети тощо. Тобто мала йти мова про
забезпечення рівних прав і умов користування різними
послугами для усіх громадян.
В’ячеслав Чорновіл вважав необґрунтованими заяви
проросійських сил у швидкому зростанні добробуту
мешканців Криму в разі його від’єднання від України чи
приєднання до Росії. Півострів був тісно інтегрований
в українську інфраструктуру, усі комунікації, електропостачання, водопостачання, забезпечення товарами
тощо надходило з материкової України. Враховуючи
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географічне розташування Криму, Росія в разі його
приєднання не зможе швидко забезпечити півострів
всім необхідним, навпаки буде змушена витрачати
додаткові ресурси на його утримання. Тому він буде
нежиттєздатним без України, може стати зоною лиха.
Зауважував, що Україна не понесе настільки серйозних
економічних втрат як Крим чи Росія в разі інспірації
сепаратистського сценарії відторгнення Криму [7].
Динамічний економічний розвиток півострова
В. Чорновіл вбачав у складі України, вважаючи його
особливим регіоном, який має отримувати першочергові
вкладення у розвиток рекреаційного комплексу і стати
«перлиною курортного відпочинку світового рівня». На
кримських рівнинах вважав за потрібне підтримувати
розвиток сільського господарства.
Під час перших президентських виборів 1991 р.
В. Чорновіл у своїй передвиборчих виступах зазначав,
що не планує скасувати автономії півострова, а
модернізувати її. Існуюче автономне утворення
не виправдало сподівань мешканців, не відбулося
очікуваних економічних зрушень чи покращення умов
життя кримчан або вирішення національних проблем.
Відтак потрібно змінити суть утворення, перетворити
його в національно–територіальне [2]. Це мало бути
справою самих кримчан шляхом компромісних
рішень, розбудови самоврядної території на основі
взаєморозуміння між всіма етнічними спільнотами.
На посаді Президента України В. Чорновіл планував
розпочати зміни в Криму з перезавантаження влади.
Переобрати колишню обласну раду, яка після січневого
референдуму 1991 р. про автономію без перевиборів
отримала права місцевого парламенту.
Підтримка виборцями на президентських виборах
кандидатури тієї особи, якого В. Чорновіл вважав
винуватцем створення номенклатурної автономії
спрямувала Україну на траєкторії розвитку подій
відмінну від тієї, якою простували колишні комуністичні
східноєвропейські країни. В державі не відбулося
політичного перезавантаження, а відтак і швидких
економічних перетворень.
Кримська партноменклатура користуючись підтримкою колишніх партфункціонерів, які залишились в
українському парламенті і уряді, а також сприяння з боку
східного сусіда перетворювала півострів у свою вотчину
активно використовуючи сепаратистську фразеологію.
Вже у вересні 1991 р. Верховна Рада Кримської АРСР
ухвалила декларацію про державний суверенітет Криму,
проголосивши верховенство на півострові місцевих
законів над державними та запропонувала провести
конституційно–договірне розмежування між Україною та
Кримською АРСР. Себто означивши себе рівноправним
державно–політичним суб’єктом з Україною. 5 травня
1992 р. парламент автономії проголосив незалежність
Кримської республіки і ухвалу про проведення
референдуму про статус півострова. В ході прийняття
цих сепаратистських ухвал біля будівлі Верховної Ради
Кримської АРСР зняли і порвали державний прапор
України, натомість вивісили російський.
Останні ухвали викликали гостру реакцію загалом в
Україні і зокрема в Криму. Меджліс кримськотатарського
народу звернувся до керівництва держави негайно
припинити незаконні дії кримської адміністрації, що
веде до порушення громадського спокою на півострові.
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Низка депутатів міських і районних рад Євпаторії,
Красноперекопська, Чорноморського, Радянського і
Первомайського районів Криму заявили про намір в разі
проголошення незалежності півострова приєднати ці
райони до Херсонської області [1, c. 384].
В’ячеслав Чорновіл вчергове і доволі різко розкритикував вищих посадових осіб держави і керівництво
органів правопорядку за халатну безвідповідальність
та бездіяльність, що призвела до розгортання ескалації
сепаратизму в Криму. В ході розгляду кримської проблеми
в стінах українського парламенту 13 травня 1992 р.
він закликав кримчан не піддаватися на провокацію
очільників півострова, які свою неспроможність
у вирішенні соціально–економічних і культурно–
національних питань хочуть перекрити популістичними
гаслами про самостійність, щоб надалі втриматись
при владі. Наголосив, що Криму марно сподіватись на
допомогу Росії, яка потерпає від економічних проблем,
різнопланових конфліктів зі своїми автономіями [10,
c. 672]. Закликав Верховну Раду України скасувати
неконституційні рішення кримських сепаратистів і
переобрати Верховну Раду Криму. До радикальніших
дій не закликав, будучи переконаним, що ні президент,
ні уряд не наважаться їх виконати.
Парламентська більшість підтримала рішення про
призупинення дію антиконституційних ухвал Верховної
Ради Криму, вимагаючи від останньої скасувати їх.
Майже одразу кримські депутати під консолідованим
тиском вищої законодавчої і виконавчої влади
держави скасували акт про самостійність і проведення
референдуму. Однак через відсутність наступних
послідовних заходів Президента України Л. Кравчука і
центральної влади загалом щодо повернення півострова
в правове поле держави кримська адміністрація ввела
дії з розширення своїх повноважень. Так, восени 1993 р.
ухвали позазаконне рішення про заснування поста
президента півострова і проведення президентських
виборів тощо. Адекватної швидкої реакції ні президента,
ні парламенту, ні правоохоронних структур на порушення
українського законодавства в Криму не відбулося.
Відчуття безкарності в кримської адміністрації
посилювала підтримка з боку російських владних
органів. Верховна Рада Росії ще з 1992 р. ухвалювала
рішення про незаконність передачу Криму Україні, в
червні 1993 р. ухвалила постанову про «російський
федеральний статус» Севастополя. Заступник голови
російського парламенту Валентин Агафонов у квітні
1993 р. надіслав звернення до Верховної Ради Криму про
те, що Росія може виступити «міжнародним гарантом
проведення в Криму референдуму з питань його
державної незалежності» [1, c. 402] тощо.
За таких умов нелегітимним президентом півострова
обрали проросійського активіста Юрія Мєшкова, який
пішов на чергові сепаратистські кроки щодо призначення
громадянина Росії керівником уряду автономії,
підпорядкування силових структур та ЗМІ, переведення
обрахунку часу за московським часом. Співробітники
розвідки контрольованого Росією Чорноморського флоту
створили праобраз «кримської армії» – загін «Скорпіон»,
який формально підпорядковувався Ю. Мєшкову. Кримські
депутати при потуранні російських високопосадовців
відновили конституцію автономії взірця 1992 р., що
суперечила українському законодавству.
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Вибір кримчанами проросійського кандидата, що
розпочав відверті дії на входження півострова в склад
Росії було на переконання В. Чорновола не успіхом
сепаратистських проросійських сил, а наслідком
провальної роботи колишніх компартфунціонерів. Однак
був певен, що Ю. Мєшков довго не протримається,
щонайбільше за півроку–рік мешканці півострова
розчаруються в ньому, адже їх добробут залежить
від становища української економіки. Вважав
малоймовірним збройне втручання Росії в кримське
питання, найпевніше вона вестиме інформаційну війну
та спрямує на півострів додаткові фінансові потоки [5].
В’ячеслав Чорновіл не помилився у своїх прогнозах.
Не минуло й півроку перебування Ю. Мєшкова на посаді
нелегітимного президента як рівень його підтримки
кримчанами різко впав, мало місце зловживання
службовим становищем і фінансове марнотратство. У
вересні 1994 р. розгорівся конфлікт між ним і кримським
парламентом, який лишив його певних повноважень.
Враховуючи конфлікт між гілками кримської влади, які
втратили підтримку населення В. Чорновіл заапелював
до керівництва Української держави з настійливою
вимогою скористатися вигідною ситуацію для
стабілізації ситуації в Криму.
Леонід Кравчук пробував вплинути на події в
Криму, але вони були запізнілими, не послідовними
і не рішучими. Хоча його укази про підпорядкування
центральній владі силових структур півострова
і
доведення
чисельності
військовослужбовців
прикордонних військ і Національної гвардії в Криму до
60 тис. мали позитивний результат. Тактику поступового
посилення контролю над півостровом повів другий
Президент України Леонід Кучма, який встановив
контроль над кримським урядом, частиною керівників
місцевих адміністрацій.
Керівництво півострова намагалося зупинити
процес інтеграції Криму в загальнодержавну структуру
управління, вдавалося до видання постанов про
підпорядкування собі всієї державної власності, ведення
зовнішньополітичної діяльності, просило підтримки
Росії. Не без допомоги російських спецслужб розпалася
коаліція різних сил кримського парламенту (від
проукраїнської кримськотатарської фракції «Курултай»
до вихідців з одіозної «Росія»), що хотіла змінити
керівництво Криму, відновилося певне порозуміння
між нелегітимним президентом Ю. Мєшковим і
головою кримського парламенту Сергієм Цековим.
Вони розпочали розробляти плани реваншу, проведення
чистки кримського уряду або й звільнення з посади
«проукраїнського» прем’єра Анатолія Франчука (родича
Л. Кучми).
На фоні чергової ескалації ситуації на півострові
ні Президент України Л. Кучма, ні голова Верховної
Ради України Олександр Мороз до якого неодноразово
звертався В. Чорновіл з вимогою поставити на
пленарному засіданні парламенту питання щодо подій в
Криму не вдавались до рішучих дій.
На початку березня 1995 р. В. Чорновіл відвідав
півострів, мав зустрічі з урядовцями, громадськістю та
політичними активістами. Проаналізувавши ситуацію
він зазначав про ймовірність загрози більш агресивних
дій щодо відриву Криму від України в разі подолання
ворожнечі між керівниками півострова. Тому було
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потрібно негайно втрутитись у ситуацію в Криму, де
існували сприятливі обставини для таких дій. Очолювані
сепаратистами керівні органи півострова втратили
підтримку населення, життя мешканців Криму постійно
погіршувалося, поглиблювався економічний занепад,
зростала криміногенна ситуація, послаблювалися
проросійські симпатії внаслідок війни Росії в Чечні, в
самій Росії також зменшився інтерес до Криму внаслідок
чеченської кампанії тощо.
Коли 17 березня 1995 р. таки відбулося пленарне
засідання українського парламенту щодо кримських
подій В. Чорновіл виступив з різкою промовою. Він
вкотре зазначив, що депутати попереднього скликання
своїм рішенням про територіальну автономію заклали
«міну сповільненої дії» під українську державність,
розкритикував владу за її безвідповідальну і безініціативну
політику щодо Криму, відсутність продуманої стратегії
щодо вирішення кримського питання, усунення з
поля зору кримськотатарського фактора. На підставі
розмов в Криму він зазначив, що люди стомились від
сепаратистського політиканства і чекають активних
дій української влади. Відтак запропонував скасувати
нелегітимну кримську конституцію та ліквідувати пост
президента півострова, розпустити Верховну Раду
Криму та Севастопольську міську раду (остання була
ухвалила рішення про «передання» міста Росії) через
перевищення своїх повноважень, запровадити в Криму
президентське правління, а також переглянути статус
територіальної автономії півострова в бік розширення
прав кримських татар [11, c. 626].
Більшість депутатів парламенту не наважились
піти на такі рішучі кроки, обмежившись ліквідацією
незаконної конституції і поста президента, позбавленням
автономії низки повноважень включно з правом
самостійного прийняття конституції без схвалення
українського парламенту. Незважаючи на такі мінімальні
рішення Верховної Ради України В. Чорновіл підтримав
їх, вважаючи їх важливими для поглиблення процесу
введення Криму в конституційне поле держави.
Спроба кримського керівництва проігнорувати
рішення українського парламенту та усунути з посади
прем’єра А. Франчука не увінчалась успіхом. Президент
Л. Кучма своїм указом позбавив кримський парламент
права призначати прем’єра та вернув на посаду
А. Франчука; на початку липня 1995 р. вдалося усунути
голову Верховної Ради Криму. В серпні 1995 р. Л. Кучма
вернув кримському парламенту право призначати
прем’єра, але відібрав місцеві ради виконавчих
функцій створивши державні адміністрації і збільшив
повноваження представника Президента в Криму, який
став координувати роботу правоохоронних структур,
стежити за дотриманням місцевими органами влади
українського законодавства.
В середині липня 1995 р. В. Чорновіл зауважував
настання на півострові переломного моменту, іншу
політичну ситуацію від тої яка була на початку року. На
переконання В. Чорновола усунення від влади відкрито
налаштованих проросійських елементів привело до
збайдужіння кримчан до місцевих сепаратистських
інсинуацій, за якими вони вбачали економічні інтереси
мафіозних кланів.
Констатуючи перемогу над сепаратистами, частина з яких, зокрема Ю. Мєшков, втекла до Росії,
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В. Чорновіл не безпідставно прогнозував небезпеку
повторення сепаративного реваншу. Його ризик, на його
думку, існуватиме в Криму доти, поки на півострові
український контент не займе провідного становища в
інформаційному просторі і не буде вибудована стратегія
введення Криму та інших русифікованих регіонів в
єдиний загальнодержавний політичний, економічний та
соціокультурний простір. На жаль центральна влада ні
на початку незалежності, ні після усунення сепаратистів
від влади не надала цьому важливої уваги.
Чергове
розгойдування
суспільно–політичної
ситуації в Криму було пов’язане з процесом ухвалення Конституції України. Шляхом нагнітанням
сепаратистської історії на півострові влада півострова
і проросійські активісти при підтримці східного сусіда
старалися зберегти й розширити повноваження автономії
в новій конституції.
Завдяки зусиллям Голови Верховної Ради України
О. Мороза та його соратників–депутатів від лівих і
проросійських сил вдалося як висловився В. Чорновіл
«законсервувати сьогоднішню протиприродню ситуацію
– територіальну автономію на базі переселеного в Крим
після Другої світової війни російського населення
(а не корінного кримськотатарського народу), статус
республіки з власною конституцією, що в умовах
унітарної держави є цілковитим нонсенсом» [9].
Більшість депутатів не усвідомили, що в них був шанс
за сприятливої внутрішньої і зовнішньої ситуації (Росія
загрузла у війну в Чечні) усунути штучну створену
кримську проблему і не допустити посилення міни
сповільненої дії під майбутнє держави.
В останні роки життя увага В. Чорновола до Криму
не зменшилась, по лінії очолюваної партії – Народного
Руху України він був відповідальний за кримський регіон,
цікавився становищем як українців, так і кримських
татар на півострові. Домагався від центральної і
регіональної влади задоволення їхніх вимог на право
повноцінного функціонування в різних сферах життя.
Його турбував стан «замороженого» конфлікту в Криму,
остаточно розв’язати який не було політичної волі у
керівництва держави.
Підсумовуючи потрібно зазначити, що кримська
проблема у великій мірі викликана непослідовними,
малоініціативними діями центральної української влади,
яка не вдалася до активної політичної локалізації ескалації
напруги на півострові. В. Чорновіл був одним із тих
українських політиків, хто відстоював ідею комплексного,
адекватного і швидкого реагування на кримські процеси.
Він мав досвід налагодження управління Львівською
областю на посаді голови обласної ради у 1990–1991 рр.
в умовах потужної кампанії протидії комуністичної
влади Радянського Союзу і її місцевих ставлеників.
Запропоновані В. Чорноволом пропозиції щодо ліквідації
кримської проблеми не втратили своєї актуальності і
на сьогодні. Тому необхідно надалі проводити наукове
вивчення і навіть практичне втілення його ініціатив.
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Crimean problem and peculiarities of its solution in 1989–1999
In the presented article features of deployment of the Crimean problem,
methods of its neutralization and solution are considered. One of those directly
involved in the solution of the Crimean problem was V. Chornovil. The ideas of
solving the Crimean problem proposed by V. Chornovil require proper research,
since they have not lost their relevance. The methodological basis of study served
a concrete historical, comparative, historical and analytical methods. Used
principles of objectivity, historicism, multifactorial. The conclusions state that the
Crimean problem is to a large extent caused by inconsistent, low–initiative actions
of the central Ukrainian authorities, which did not resort to the active political
localization of the escalation of tension on the peninsula. V. Chornovil was one of
those Ukrainian politicians who defended the idea of a comprehensive, adequate
and rapid response to the Crimean processes.
Keywords: Crimea, separatism, power, autonomy, Russia.
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Трансформація партійної системи України:
1991–2017
Розглянуто трансформацію партійної системи України з моменту
здобуття незалежності і до 2017 року у контексті стабілізації політичної
системи та забезпечення національної безпеки держави. У дослідженні
проаналізовані ключові аспекти становлення, трансформації та
функціонування партійної системи України у теоретичному та практичному
вимірах, надана періодизація еволюції від атомізованої до помірковано
плюралістичної. Висвітлені конкретні суспільно–політичні умови та чинники,
що безпосередньо впливали на процес формування партійної системи та
політичного простору, встановлено та обґрунтовано причинно–наслідковий
зв’язок між ними. Проаналізовано прямий зв’язок дисбалансу політичних
сил з проблемою повторюваних політичних криз та відповідними загрозами
національній безпеці. Виокремлені головні перешкоди та чинники, що
гальмують процес реорганізації державної влади, найбільш вагомим з яких
залишається політичне лобі, та запропоновані відповідні опції щодо їх
усунення. На підставі досвіду інституціональних перетворень, отриманого
з моменту проголошення незалежності, запропоновано альтернативні
моделі формування та реалізації державної влади, обґрунтована доцільність
їх застосування у найближчій, середньо– та довгостроковій перспективі з
урахуванням специфіки політичного простору України.
Ключові слова: національна безпека, партійна система, парламент,
атомізована партійна система, партійна система поляризованого
плюралізму, партійна система поміркованого плюралізму, політичний
простір, політична сила.

З моменту проголошення незалежності, партійна
система України зазнавала постійних інституціональних
та «полюсних» трансформацій, частина яких за невдалих
обставин призводила до затяжних та повторюваних
політичних криз. В результаті, її сучасний стан
кардинальним чином відрізняється від початкового.
Станом на сьогодні, партійна система України має низку
невирішених проблем як у аспектах впливу на національну
політику, так і у питанні політичної когабітаціїї партій у
парламенті. Актуалізує дослідження динаміки партійної
системи України стратегічний характер проблематики та
її вплив на процес стабілізації політичної системи, а отже
і національну безпеку держави.
Еволюції партійної системи у політичних дослідженнях
присвячено багато уваги: розробка даної проблематики
фактично розпочалась з появою багатопартійності
в Україні та знайшла своє відображення у роботах
Ю. Шведи, М. Примуша, В. Литвина, В. Степаненка,
О. Процика, В. Войтківа, Н. Рагозіна, А. Колодій,
А. Кинєва та інших. Аспекти періодизації динаміки
партійної системи незалежної України досліджували
А. Зелінський, О. Гарань, Ю. Шайгородський та інші. У
багатьох дослідженнях українські автори спирались на
системи класифікації та політичні моделі Дж. Сарторі,
Ж. Блонделя та М. Дюверже. Вагомий внесок у
дослідження проблематики зробили аналітичні матеріали
Центру Разумкова.
У межах дослідження динаміки партійної системи
України існують певні розбіжності у позиціонуванні
теоретичних та практичних аспектів, обумовлені
обранням авторами різних критеріїв для аналізу та різних
підстав для періодизації: ідеологічних трансформацій,
змін у виборчому законодавстві та правовому полі
функціонування партій, ваги політичного лобі.
Мета статті – аналіз трансформації партійної
системи незалежної України з огляду на їх роль
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у стабілізації політичної системи та забезпеченні
національної безпеки держави.
Умовно, можна виділити три ключові параметри
внутрішніх перетворень у партійній системі України:
– внутрішні зміни у політичних партіях – злиття та
поглинання;
– зміна формату партійної системи;
– умови політичного простору – політичний режим,
виборча система, конституційно–правовий лад, соціальна дисторція суспільства тощо.
Висновки щодо політичної ваги партій на першому
етапі розбудови незалежної України надали президентські
вибори 1991 року: з одного боку, партійна участь у
формуванні політичного інституту президентської влади
і активна роль в агітації за кандидатів та політичні
програми є беззаперечною; з іншого – сама передвиборча
кампанія та результати виборів вказали на сприйняття
політичних партій широкими масами населення скоріше
як допоміжних політичних формувань [2, c. 143].
Першу модель партійної системи незалежної України
можна класифікувати за системою Дж. Сарторі як
атомізовану в умовах суспільно–політичного транзиту до
демократії. У теоретичній площині, система політичних
координат поставала мінімалістичною: ліві – праві. На
окремий політичний табір претендували також так звані
«реінтеграційні партії»: репрезентуючи де–факто лівий
полюс, доповнювались утопічною «надбудовою», що
акцентувала увагу на можливості відновлення союзу
пострадянських республік у новому інтеграційному
форматі [7].
Недостатньо опираючись на реальний стан речей
початкового етапу політичного транзиту, праві політичні
сили позиціонували демократичні моделі західного
світу як взірець та приклад для державних перетворень,
але не брали до уваги специфіку політичного простору
перехідної пострадянської України. У свою чергу, ліві
політичні сили продовжували витрачати час на критику
правих орієнтирів та парадигм.
У вересні 1993 року значна частина політичних
сил обох полюсів виявилась не готовою брати на себе
політичну відповідальність за можливі наслідки досить
радикальних для транзитного періоду реформ та
запропонувати свою кандидатуру на посаду Прем’єр–
міністра; президентські вибори 1994 року засвідчили
невідповідність внутрішніх ресурсів партій та загальну
неспроможність до проведення масштабних виборчих
кампаній: з 14 партій, функціонуючих у парламенті на
момент проведення виборів, лише 6 офіційно висунули
своїх кандидатів [5, c. 234].
Результатом стало фактичне виключення партій із
системи прийняття політичних управлінських рішень
та зведення до мінімуму показників їх впливу на
формування та реалізацію загальнодержавної політики.
Право Президента України формувати Кабінет
Міністрів де–факто надавало йому можливість
абсолютної домінації у питаннях прийняття політичних
рішень. Відверте розбалансування політичної системи
стримувань та противаг зробило появу концепції
Кабінету Міністрів як вищого органу державної влади з
винятково виконавчими функціональними обов’язками
питанням часу. Дана модель була реалізована та
зафіксована на нормативно–правовому рівні у 1996 році з
прийняттям Конституції України. Фіксація Конституцією
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президентсько–парламентської форми правління жодним
чином не сприяла посиленню впливу законодавчої влади
на формування загальнодержавної політики.
Період атомізованої партійної системи добіг кінця
у 1997 році разом з прийняттям Закону України «Про
вибори народних депутатів України» та імплікації
змішаної виборчої системи, за якою здійснювались
парламентські вибори у 1998 та 2002 роках: 225
народних депутатів за мажоритарною системою
відносної більшості та 225 за методом пропорційного
представництва – 50/50%.
Обидві класичні виборчі системи демонструють
певні недоліки. Мажоритарна система, з одного боку, є
досить простою у застосуванні, але через дію принципу
«50% + 1 голос» призводить до втрати гранично
великої кількості голосів, та, як наслідок, послаблення
представництва в парламенті чи іншому виборному
органі. При всій відносності недоліків пропорційної
системи, наявна можливість не персоніфікованих виборів
(у разі голосування за закритими виборчими списками)
та жорстка необхідність сталої багатопартійності і
поляризації політичних сил для формування стабільної
парламентської більшості, що була на той час
недоступною.
Головними недоліками, що не давали мажоритарній
виборчій системі бути прийнятною для політичної
системи України, навіть у вигляді комбінованої з
пропорційною, є наступні:
– зазначена вище формула голосування «50% + 1
голос» для переможця – за найбільш несприятливих
обставин половина голосів виборців просто втрачається,
що веде до викривлення політичного представництва та
розвитку політичного авторитаризму;
– наочно продемонстрована неспроможність створити сталу парламентську більшість через партійні міграції
та розрізненість позапартійних депутатів;
– можливість дискримінації малих партій через
проблеми електоральної політики України: для виборця є
природним орієнтуватися на представників найбільших
та найвпливовіших партій, вважаючи, що представники
малих партій потенційно не зможуть отримати достатньо
місць у парламенті, і відповідно, не зможуть ефективно
працювати в умовах меншості;
– широке поле для політичного тиску на позапартійних депутатів;
– можливість державної влади безпосередньо
впливати на результати виборів за допомогою таких
прийомів, як маніпуляції з адміністративним поділом
виборчих округів [1].
Результатом спліту мажоритарних та пропорційних
виборів стало збільшення вдвічі розмірів одномандатних
округів. Фактично, головним інструментом гри стає
адміністративний і фінансовий ресурс. Останнім
аргументом на користь того, що вирішальна битва малих
партій за представництво в парламенті була програна
ще до її початку, стає чотирьохвідсотковий прохідний
бар’єр. Прикрим, але цілком природним результатом
стає масове проникнення фінансово–промислових груп
у велику політику.
Технічно, систему поляризованого плюралізму, що
прийшла на зміну атомізованій, можна ототожнити з
двопартійним парламентом або «парламентом двох
змінних» – опозиції та лобіювання. Поєднуючи велику
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політику та великий бізнес, політичні партії почали
виконувати роль груп тиску [6, c. 142].
Система політичних координат на даному етапі стала
деформованою та значно ускладнилась у порівнянні
з попередньою: потужний лівий полюс – розрізнений
та хаотичний центр – слабкий правий полюс. У
практичній площині поляризація виглядала наступним
чином: пропрезидентські сили – політичний центр – з
одного боку, та біполярна опозиція, лівий полюс якої
представляли анти–системні партії, з іншого. Поступово,
але впевнено та невідворотно, політична вага лівих сил
зменшувалась з двох причин:
– невідповідність риторики лівих партій «способу
життя» лідерів лівих партій («комерціалізація»);
– загострення проблем соціально–економічного,
зовнішньо– та внутрішньополітичного, культурно–
етнічного вимірів (розрив між багатими/бідними, мовне
питання, криміналізація влади, інтеграційний курс
України), демонструючи вищий пріоритет, ніж ідейні
та ідеологічні протистояння лівих та правих, поступово
змістили акцент з полюсної боротьби на конфронтацію
між пропрезидентськими та антипрезидентськими
силами.
Такі стрімкі трансформації у політичному просторі
підштовхували державну владу до інституціональних
експериментів, кінцева мета яких – відстояти свої позиції
у великій політиці та претензії на владу у довгостроковій
перспективі. У свою чергу, це спонукало опозиційні
політичні сили у найкоротші терміни віднайти та
імплікувати відповідні механізми противаг з метою
отримати шанс зафіксувати власні позиції.
Спроби стабілізувати політичну систему знайшли
своє відображення у пошуках та імплікації оптимальної
для України виборчої системи: чергові парламентські
вибори 2006 року проходили на основі оновленого
Закону України «Про вибори народних депутатів
України» за пропорційною виборчою системою з
жорсткими виборчими списками у загальнодержавному
виборчому окрузі та з прохідним бар’єром 3% голосів
виборців.
Політичним блокам вдалося об’єднати зусилля
50 політичних партій України – представники більше
половини існуючих політичних партій отримали
можливість взяти участь у формуванні вищих
органів державної влади. Так, наявні всі підстави
стверджувати, що політична система поляризованого
плюралізму трансформувалась у систему поміркованого плюралізму [4].
Інтеграційних перешкод для партійних блоків
виявилось чимало:
– однаковий розмір грошової застави та прохідного
бар’єру;
– людський або «особистісний» фактор – мотиви та
амбіції окремих партійних лідерів, що могли суперечити
партійній риториці;
– існування «технічних» партій;
Найбільш ефективними у контексті стабілізації
політичної
системи
проявили
себе
наступні
метаморфози:
– встановлення імперативного мандату – прямої
заборони для партій, обраних за фіксованими
(«жорсткими») списками певної політичної сили, вільно
мігрувати у парламенті між фракціями;
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– зниження індексу ідеологічної поляризації
законодавчої влади внаслідок різкого спаду політичної
ваги лівих партій.
Найбільш спірний наслідок парламентських виборів
2006 року за новою моделлю – формування системи
модифікованої двопартійності – «2,5 політичних сил» або
«2,5–партійної системи»: біполярний розподіл політичного
простору між лівоцентристською та правоцентристською
партіями, що об’єднали навколо себе менш вагомі ліві та
праві партії, мотивуючи останні наближенням до влади, а
не ідеологічними орієнтирами [4].
Дострокові парламентські вибори, ініційовані у
2007 році після кількох невдалих спроб врегулювання
затяжної парламентської кризи, дещо змінили положення
політичних центрів у владі, але не змінили біполярності
політичного простору.
Головними чинниками, що розкололи суспільство на
два табори у період системи поміркованого плюралізму,
були культурно–етнічні та зовнішньополітичні (в
першу чергу – інтеграційні) пріоритети. У зовнішньополітичному вимірі провідні політичні сили поділились
на прозахідні та проросійські, виключаючи навіть
теоретичну можливість успішної політичної когабітації.
Причина – наявність низки взаємовиключних параграфів
у двох потенційних векторах міжнародної інтеграції.
Етнічно–культурну складову суспільно–політичного
дисонансу, фактично, можна вважати похідною від
інтеграційної – найбільш гострою проблемою постало
саме мовне питання. Соціально–економічний вимір
відійшов на другий план, не в останню чергу з тієї
причини, що будь–які макроекономічні прорахунки, за
збігом обставин, можна було кваліфікувати як зовнішній
вплив світової кризи 2008 – 2009 років.
Станом на 2011 рік, були всі підстави говорити про
циклічність еволюції партійної системи незалежної
України: технічно, модель поляризації політичних сил
не зазнала радикальних змін, але продемонструвала
тенденції до послаблення ролі партій у політичній системі
та монополізації українського політичного простору.
Початком переходу до альтернативної моделі партійної
системи можна вважати скасування змін, внесених до
Конституції України у 2004 році. Реакцією на такий стан
речей стала поява нових сил з альтернативною політичною
риторикою, відмінною від орієнтирів, пропонованих
біполярною системою. Пріоритетними знову стають
питання підтримки режиму та соціального забезпечення.
Події Майдану 2013 – 2014, що завершились
відставкою уряду та втечею президента, почали новий
цикл трансформації партійної системи та політичного
простору загалом: 21–22 лютого 2014 року рішеннями
Верховної Ради VI скликання в Україні була відновлена
дія положень Конституції України в редакції 2004 року,
які передбачали парламентсько–президентську модель
організації державної влади, розпочалось оновлення
владних інститутів.
Партійна система України зазнала суттєвих змін:
ізоляція від влади і фактичний вихід з політичної гри
формувань, що до подій Майдану належали до складу
пропрезидентської коаліції, рефрагментація політичних
сил, які представляли нову владу. Поствиборчий
період відзначився конкуренцією та конфліктами між
політичними силами, що під час подій листопада 2013 –
лютого 2014 років виступали на одній стороні.
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Не став несподіванкою той факт, що різкі зміни
в політичному просторі спричинили дезорієнтацію
електоральних уподобань громадян, в першу чергу тієї
частини, що не знайшла серед новостворених партій
послідовників своїх вже сформованих політичних
орієнтирів. З’явились окремі політичні сектори,
на які могли претендувати новостворені партійні
формування.
Станом на 2014 – 2015 роки, на початку етапу
нової трансформації партійна система фактично
зберігала вигляд, який сформувався за результатами
парламентських виборів 2012 року. Рефрагментація
партійного простору – створення нових партій, розколи
та злиття існуючих – пройшла кілька етапів. Станом на
березень 2015 року, в Україні були зареєстровані 262
політичні партії [3].
Парламентські вибори 26 жовтня 2014 року проводились згідно Закону України «Про вибори народних
депутатів України» 2011 року – за мажоритарно–
пропорційною виборчою системою у співвідношенні
50/50 та прохідним бар’єром 5%. Вибори не проводилися
в АР Крим і на територіях Донецької і Луганської
областей, непідконтрольних Україні – загалом вибори
проводились у 198 з 225 одномандатних округів [3].
Важливою особливістю виборів стало подвійне
переформатування партійно–політичного поля: перший
раз – після перемоги Майдану, другий – за результатами
позачергових президентських виборів. За підсумками, з
п’яти партій, що мали фракції в діючій Верховній Раді,
у незмінному вигляді на старт нової виборчої кампанії
вийшли лише дві.
Ротація у системі політичних координат «влада –
опозиція» спричинила виникнення особливих умов та
обмежень діяльності політичних сил, що опинились в
опозиції після Майдану: з одного боку, була відновлена
вільна політичної конкуренція, з іншого – представники
«нової» опозиції зіткнулися з правовими наслідками
діяльності екс–керівництва держави. Індивідуальний
характер обмежувальних заходів не загрожував самому
існуванню партій. Єдиним винятком можна вважати
рішення Міністерства юстиції України щодо заборони
трьом наявним в українському політичному просторі
комуністичним партіям бути суб’єктами виборчого
процесу та брати участь у виборах на підставі Закону
України «Про засудження комуністичного та націонал–
соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів
в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»
№595–VІІІ від 14.07.2015 [3].
Наразі депутати від опозиції не входять до керівництва
Верховної Ради і не очолюють жоден з парламентських
комітетів; у Законі України «Про Регламент Верховної
Ради України» відсутній розділ, скасований ще у 2011
році, що детермінує права парламентської опозиції.
Висновки. Станом на другу половину 2017 року,
партійна система України залишається біполярною:
домінуючий полюс складають партії про–європейської
парламентської більшості, протилежний – опозиційний
сили; традиційні ліві партії у парламенті не
представлені. Водночас, існує певна напруженість
всередині парламентської коаліційної більшості,
яка детермінується готовністю партій нести спільну
відповідальність за наслідки політики Уряду щодо
найбільш гострих питань сьогодення.
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Що стосується подальшого розвитку подій, вбачається можливою реалізація одного з трьох сценаріїв:
1) інтенсифікація моделювання партійної системи
окремими провладними політичними силами, спрямованого на фіксацію власних позицій за допомогою
зосередження максимально великої кількості важелів
впливу на державну політику;
2) збереження і розвиток системи поміркованого
плюралізму без суттєвих змін у балансі сил;
3) початок нового циклу трансформацій у бік
поляризованого плюралізму: поява нової двосторонньої
ліво–правої опозиції.
Підводячи підсумки, діючу партійну систему
України можна класифікувати як помірковано
плюралістичну. Проте не варто забувати, що динаміка
політичного простору в багатьох аспектах буде
залежати від зовнішніх чинників інституційного та
соціального характеру. Активний процес створення
нових політичних формувань, підготовка до чергових
парламентських виборів, зовнішньополітичний вплив,
можливі перегрупування провладних політичних сил
– сукупний вплив цих чинників утворює рівняння з
багатьма змінними, наявно демонструючи, що партійна
система України поки не набула статичного формату та
буде змінюватись і надалі.
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The transformation of Ukrainian party system: 1991–2017
The article discloses Ukrainian party system transformation since
independence and up to year 2017 in context of the political system stabilization
process aimed at state’s national security ensuring. The key factors of Ukrainian
party system incipience, conversion and functioning are analyzed both in theoretical
and practical dimensions, providing periodization of its evolution starting from age
of atomized system and up to moderately pluralistic one. Specific sociopolitical
conditions and factors that directly influenced the process of formation of the party
system and common political space are identified, the cause–and–effect connection
between them is established and substantiated. There is also analyzed straight
connection between the imbalance of political forces and the problem of recurring
political crises with related threats to national security. The main obstacles and
factors that hinder the process of reorganizing the state power, the most significant
of which remains the political lobby, are identified and appropriate options for their
elimination are defined. Based on the experience of institutional transformations
carried since independence, the research defines several alternative models of
designation and implementation of state power and justifies the expedience of their
applying in the short, medium and long term perspectives considering Ukrainian
political environment distinctive features.
Keywords: national security, party system, parliament, atomized party system,
party system of polarized pluralism, moderately pluralistic party system, political
environment, political force.
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Феномен самоорганізації українського
суспільства: на основі історичного досвіду
Запорозької Січі
Досліджуються процеси самоорганізації у виникненні та функціонуванні
Запорозької Січі як військово–політичної організації. Визначається Запорозька
Січ, як форма саморозвитку української спільноти, її переходу до вищих форм
соціальної організації, до творення нових структур та інститутів політичної
влади в Україні. Самоорганізаційні механізми розглядаються як передумова
динамічного розвитку й згуртування українського суспільства, з одного
боку, і як компенсаторний чинник розбалансованості й розколотості його в
час нестабільності, політичних і військових потрясінь, з іншого. Робиться
висновок, що протягом багатьох десятиліть для функціонування Запорозької
Січі як організації був характерний широкий спектр політичної та військової
діяльності. Загалом на українських землях не було практично жодної сфери
життя, яка залишалася поза увагою Коша Війська Запорозького.
Ключові слова: Самоорганізація, Запорозька Січ, державність,
державотворення.

У своєму історичному розвиткові українське
козацтво проходить значну еволюцію організаційного
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

характеру. Виникнувши спочатку як спільнота, що
утворювалась спонтанно, на засадах взаємної підтримки
і товариської солідарності, козацтво еволюціонувало
до значно вищих форм соціальної організації. З часом
українське козацтво постало як добре організована та
об’єднана спільною метою структура, яка здатна була
саморозвиватися та вдосконалюватися, породжуючи
нові, вищі форми організації.
Метою статті є дослідження процесів самоорганізації
у виникненні та функціонуванні Запорозької Січі
як військово–політичної організації. Визначення
Запорозької Січі, як форми саморозвитку української
спільноти, її переходу до вищих форм соціальної
організації, до творення нових структур та інститутів
політичної влади в Україні. Самоорганізаційні механізми
розглядаються як передумова динамічного розвитку й
згуртування українського суспільства, з одного боку,
і як компенсаторний чинник розбалансованості й
розколотості його в час нестабільності, політичних і
військових потрясінь, з іншого.
Джерелознавчою базою статті виступають ті
історичні документи й писемні джерела XVI–XVIII ст.,
в яких зафіксоване знання про українське козацтво і які
свідчать про етапи становлення козацтва як соціальної,
військової та політичної сили. Це, зокрема «Акты,
относящиеся к истории Западной России» [1], «Архив
Юго–Западной Руси» [2].
Вагомим є дослідження характеру українського
державотворення доби Богдана Хмельницького, що
здійснювали І. Крип’якевич [9], Ю. Мицик [10],
В. Степанков і В. Смолій [15]. Особливе місце серед
досліджень з історії українського державності часів
Б.Хмельницького посідають праці І. Крип’якевича [9].
Епоха великого українського гетьмана характеризується
ним як початок організації козацької держави. Натомість
у працях М. Грушевського [5], Д. Яворницького [18]
досить добре висвітлена фактографічна політична та
військова історія козацтва, історія зв’язків козацтва
з православною церквою, з іншими християнськими
козацькими спільнотами, міжнародні відносини та
дипломатія козацтва.
Історичні
витоки
лицарства–козацтва,
його
традиційна культура, військове мистецтво, роль у етно – і
державотворенні в українознавчому вимірі аналізуються
Ю. Фігурним [17]. Проблеми зв’язку українського
козацтва і церкви, місця релігійних, політичних,
соціальних і культурних ідей у світогляді українського
козацтва вивчаються С. Плохієм [13].
Особливою
військо–політичною
організацією
українського
козацтва,
яка
сформувалась
і
функціонувала на основі механізмів самоорганізації,
стала Запорозька Січ. Виникнення Запорозької Січі або
Війська Запорозького супроводжувалось становленням
принципово нового способу життя української спільноти,
утвердженням специфічної організаційної будови,
виробленням ефективних механізмів її функціонування.
Головними
принципами
існування
Запорозької
Січі були демократичність її устрою, рівність всіх,
свобода індивіда, відчуття товариства й солідарності,
громадянська дисципліна. В непростий і неоднозначний
період розвитку українського суспільства було
продемонстровано важливість людської самоорганізації,
значущість процесів мобілізації й консолідації етносу,
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необхідність ідентифікаційної визначеності особистості,
усвідомлення потреби в досягненні цілісності й єдності
українського соціуму перед загрозами внутрішнього та
зовнішнього характеру.
Як відомо, самоорганізація передбачає здатність до
саморозвитку, самовдосконалення тієї чи іншої спільноти,
до здійснення узгодженої діяльності, спрямованої на
концентрацію й інтеграцію зусиль індивідів для реалізації
спільної мети. Вона є умовою ефективної діяльності людей
для досягнення загальнозначущих цілей. Це загалом
сприяє приросту додаткової енергії, що перевищує суму
індивідуальних зусиль її учасників [11; 16]. Загалом
синергетична парадигма або концепція самоорганізації
нелінійних систем є ефективним шляхом для розуміння
сутності організації, механізмів її функціонування. Крім
того вона дає можливість побачити всю неоднозначність
соціальної історії, з’ясувати міру людської суб’єктивності
у суспільних процесах.
Синергетика акцентує увагу на способі організації
зв’язків і відносин між різними елементами в соціальній
системі. Вона досліджує механізми глобальної
еволюції, ієрархічність організації світу, феномени
самоорганізації і саморозвитку, становлення нового
порядку із хаосу. Базові принципи синергетики дають
можливість сприймати світ як сукупність динамічних,
самоорганізаційних
природних,
соціальних
і
когнітивних систем, які активно взаємодіють одна з
одною. Синергетика виходить з того, що різноманітні
можливості, які зосереджені в системі, актуалізуються
в період утрати нею рівноваги, стабільності. Тоді вона
стає чутливою не тільки до деяких аспектів власної
реальності, які є досить несуттєвими в стані рівноваги,
але і до зовнішніх випадкових впливів. За І. Пригожиним,
випадковість не є відхиленням від норми, а виступає
джерелом і новою умовою для реалізації нових
можливостей. Хаос, який характеризує систему в період
режиму загострення, втрачає негативний смисл і постає
як складноорганізований, «конструктивний хаос», з
якого народжується новий порядок, тобто структурно
нові організовані утворення [11; 12].
Процеси, які відбуваються в соціумі, завжди мають
альтернативні можливості, і яка з них стане дійсністю,
залежить від багатьох випадковостей і дій конкретних
людей, які завжди мають власні цілі. Вибір напряму руху
соціальної системи нерідко залежить від малопомітних,
на перший погляд, чинників і ними зумовлених обставин.
Істотну роль у цьому відіграє випадковість. Через
випадковість актуалізуються і реалізуються потенційні
можливості системи, відкриваються нові перспективи
для її розвитку, що робить сам процес розвитку
соціальної системи незворотним. Такий загально–
методологічний підхід у дусі теорії дисипативних
структур (синергетики) для філософської науки сьогодні
є більш прийнятним, ніж традиційний детермінізм,
оскільки він враховує свободу та вільний вибір окремих
індивідів, соціальних груп, дискретних (відокремлених)
співтовариств як важливий чинник розвитку людства.
Згідно з теорією самоорганізації нові форми
організації виступають результатом ускладнення
різних процесів у рамках соціального цілого, росту
різноманітності елементів, різноспрямованості зв’язків зі світом. Здатність нестабільних утворень до
самоорганізації свідчить про те, що вони не є пасивним
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об’єктом людської діяльності, а володіють певною
свободою і втілюють у собі різні вияви людської
активності. В неоднозначні, кризові моменти історії саме
людина може сприяти реалізації інтеграційних процесів
у суспільстві, прискорювати рух до утвердження різних
форм організації, соціальної солідарності та консолідації.
Із наближенням суспільства до своєї критичної межі
вступає в дію механізм біфуркації. Біфуркація визначає
той момент соціальної еволюції, коли нестабільність
системи посилюється і найменші зовнішні впливи
можуть кардинально її змінити. Момент узгодження
соціальних альтернатив змінюється свого роду
розгалуженням, а соціальна система опиняється перед
вибором різних шляхів розвитку. При чому достеменно
передбачити, який саме шлях вона обере, неможливо. Як
пише А. Свідзінський, історія в цілому і національна,
зокрема, – унікальна. Під впливом самоорганізаційних
механізмів вона розвивається як неповторний феномен, і
якщо спробувати систему повернути у вихідний стан, то
вдруге її еволюція піде зовсім іншим шляхом [14, с. 170].
За сприятливих обставин механізм біфуркації
забезпечує перехід системи у стан вищої структурованості, впорядкованості як у просторовому, так і
в функціональному сенсі: підвищується складність
системи, вона виявляє новий тип поведінки. Хоча може
бути і зворотний ефект – настає фаза глибокого занепаду,
деградації системи. Механізм біфуркації створює
проблему вибору, наявність якого є ознакою свободи. Тут
усе залежить не тільки від випадкового збігу обставин,
а й від соціального досвіду життєдіяльності людини,
її інтересів, мети, яку вона переслідує. Життєздатність
соціального організму визначається енергією свободи,
яку зосереджує та чи інша спільнота чи об’єднання.
Свобода – це сутнісна риса людського буття та історії.
Вона виступає як вияв здатності до самоорганізації,
як внутрішній зміст процесів саморегуляції та
самовпорядкування в рамках соціуму та спільноти.
Соціальний
поступ
забезпечується
дієвістю
механізмів взаємопроникнення і взаємодоповнення
різних процесів і соціальних сил. Лише таким чином
можна досягти гармонійності розвитку й уникнути
дезорганізації соціуму. У разі, коли такої узгодженості в
суспільстві не спостерігається, а соціальні зміни виходять
за межі традиції, можуть відбуватися різні конфлікти і
потрясіння (війни, повстання тощо). Важливим у цьому
контексті є збереження культурної основи суспільних
перетворень, оскільки без неї втрачається важливий
елемент загальної суспільної і людської цілісності.
Завдяки узгодженій діяльності всіх ланок соціального
організму забезпечується загальний успіх національного
розвитку, а за відсутності такої узгодженості, невмінню
чи небажанню організовуватися, координувати свої
дії та плани з головними імперативами національного
життя, в суспільстві відбуваються руйнівні та небезпечні
для самого існування етносу процеси. Суспільство, що
знаходиться в стані розвитку, в якому актуалізуються
різного роду процеси і тенденції, діють протилежні
соціальні сили, мусить мобілізувати свій соціальний,
політичний та культурний потенціал з метою ефективного
вирішення тих чи інших проблем. Крім того, необхідним
є встановлення відповідності між розвитком соціальних
організацій, інститутів, що функціонують у суспільстві,
і динамікою національної культури.
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Історія України є свідченням необхідності й водночас
надзвичайної складності процесів, що ведуть до
національної та культурної цілісності, до утвердження
норм раціонального, організованого буття української
спільноти. Органічною частиною цих процесів в
Україні були різні форми організації – культурно–
освітні
об’єднання
українських
інтелектуалів,
братства, українська церква і, безперечно, козацькі
громади й товариства. І хоча завдання національної та
політичної консолідації українського суспільства не
були реалізовані в XVI–XVIII ст., саме час козаччини
продемонстрував великі потенційні можливості
самоорганізації українського етносу, ролі її механізмів в
інтеграції суспільства. Водночас очевидною залишалася
небезпека дезорганізації й хаосу в українському житті,
що неминуче завершувалося втратою національної
ідентичності та державності.
Досить
дієвими
механізми
самоорганізації
постають в періоди військово–політичної конфронтації
та соціальної нестабільності, в час, коли відсутнє як
порозуміння між основними учасниками суспільно–
політичних процесів, так і єдине загальноприйняте
бачення загальної перспективи розвитку. Саме тоді,
коли існуюча соціальна система входить у фазу кризи,
порушення рівноваги, втрачає здатність обмінюватися
з навколишнім середовищем речовиною, енергією та
інформацією, самоорганізація здатна забезпечити як
внутрішню стабільність людських спільнот, так і їх
динаміку, здатність до саморозвитку.
Завдяки узгодженій діяльності всіх ланок соціального
організму забезпечується загальний успіх національного
розвитку, а за відсутності такої узгодженості, невмінню
чи небажанню організовуватися, координувати свої дії та
плани з головними імперативами національного життя,
в суспільстві відбуваються руйнівні та небезпечні для
самого існування етносу процеси. В українській історії
прикладом системи, що самоорганізується і однією з
форм самоорганізації в XVI–XVIII ст. було українське
козацтво.
З погляду суті самоорганізаційних процесів нові
форми саморозвитку українського козацтва виступали
результатом ускладнення політичного і військового
життя в Україні, перетворення козацької спільноти в
активного учасника різних суспільних подій, в носія
різних форм людської активності. Утворення Запорізької
Січі є свідченням організаційної еволюції козацької
спільноти від окремих кошових громад у XV–XVII ст. до
потужної військово–політичної організації. Обставини
життя козаків на кордоні зі Степом поставили їх перед
необхідністю самоорганізації. Кінцевим результатом
цього було утворення військової структури, що не тільки
протистояла зовнішній агресії татар, але й формувала
українську ідентичність, захищала український етнос
від знищення, стимулювала державотворчий процес.
Запорозька спільнота за час свого існування
виробила своєрідний внутрішній устрій життя,
певний стиль мислення і спосіб поведінки. У своєму
функціонуванні вона використовувала як силу
традиції, так і ті елементи організації, які свідчили про
саморозвиток її та удосконалення структури відносин у
межах козацької спільноти. На тлі тотального панування
середньовічної корпоративності формувався своєрідний
соціально–організаційний феномен і проста, але досить
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життєздатна й раціональна політична структура. Вона
спиралась на систему законодавчих (загальновійськова
рада) і виконавчих (Кіш Війська Запорозького) органів
влади, ґрунтувалася на дотриманні демократичних
традицій.
Республіканська
форма
правління,
участь
якнайширших кіл козацтва у вирішенні практично
всіх господарських та суспільних питань перетворили
Запорозьку Січ на стійкий політичний організм [8,
с. 10]. Постійна взаємодія із зовнішнім середовищем
формувала активну особистість, що стверджувала себе у
різних формах діяльності. А стабільність цієї організації
і висока здатність до виживання Січі забезпечувалась не
тільки дисципліною, але й високим ступенем свободи,
притаманної її членам, демократією, рівністю всіх членів
козацької громади перед давніми звичаями і правами.
Велику роль у виробленні раціональних норм життя
на Січі, а також у функціонуванні її як самостійного
організаційного феномена відігравав геополітичний
фактор. Перебуваючи в оточенні ворожих до себе сил (Річ
Посполита, Кримське Ханство, Оттоманська Порта, а
пізніше і Росія), Запорозька Січ могла вижити і нормально
функціонувати лише упорядковуючи своє життя на
основі внутрішньої стабільності, чіткої організації,
визначеності у взаєминах між членами козацької громади
й пошукові механізмів, що перешкоджали б виникненню
конфліктів. Звісно, Запорожжя не уникло внутрішніх
конфліктів, проте виникнення їх урівноважувалося все
ж силою організації, оскільки внутрішні суперечності
в середовищі січової громади неминуче вели б її до
розколу та ослаблення, до перетворення її на легку
здобич інших держав.
Запорозька Січ за даними українських істориків
почала формуватися з XV ст., хоча точного часу, коли
окремі козацькі формування об’єднались у Велику
Запорозьку Січ, дослідники однозначно не вказують.
Постійна загроза турецько–татарського вторгнення
спонукала козаків до об’єднання у ватаги, громади і
товариства. Вони будували укріплені поселення, городки
і невеликі січі з метою відбиття нападів кримчан.
Вже на початку 50–х років XVI ст. у районі порогів та
островів Дніпра згадувалося понад 30 уходів і станів,
які контролювалися черкаським старостою. Серед них,
зокрема, «уход над Ревучом», «вольне з Ненаситец»,
«уход Базавлук», «уход Томаковка», «уход на Тавані» та
ін. [7, с. 533].
Колискою низової вольниці, яка а майбутньому
перетворилася на Січ, стала Хортицька фортеця. А
«духовним батьком нової української республіки» М. Грушевський називає Дмитра Вишневецького. Хортицька
фортеця існувала досить недовго – з 1556 по 1557 роки,
проте вона помітно вплинула на еволюцію українського
козацтва, на його зміцнення як національної сили. До
козаків як до окремої групи української людності вперше
звернувся польський король Сигізмунд II у 1569 році. Він
наголошував на їх особливій ролі в умовах пограниччя: «з
замков и мест наших Украйных, без розказаня и ведомости
нашей господарской и старост наших Украиных,
зъехавши на низу, на Днепре, в полю и на иных входах
перемешкивают, маем того ведомость, иж вы, на местцах
помежных, у входах розных свавольне живучи, подданных
царя турецкого, чабанов и татаров царя перекопского, на
улусы и кочовища их находечи, великие шкоды и лузтва
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им чините, а тым границы панств наших от неприятеля в
небеспеченство приводите» [2, с. 4–5].
Про дієвість самоорганізаційних процесів у
середовищі українського козацтва свідчило виникнення
в середині XVI ст. першої військово–політичної
організації козаків за порогами – Томаківської Січі
(вона існувала на однойменному острові) [7, с. 537].
Таким чином, уже в XVI ст. очевидним стає те, що
козаки перетворюються у впливову військову силу, і
саме військова справа є головним їх заняттям. Військові
вміння козаків, їх мобільність, динамічність – це ті
якості, що свідчили про появу нової групи у структурі
тогочасного українського суспільства.
Томаківська Січ у XVI ст. була центром, куди
збиралися втікачі з ординського полону. Поступово
відбувалося організаційне оформлення козацтва, воно
перетворювалося в самостійну одиницю українського
буття і досить вільно почувало себе з різними
посадовими особами Речі Посполитої. Вже в цей
час козаків сприймали як рицарів, а польські автори
козацькі зібрання і ради називали «рицарським колом»
[7, с. 540]. На таких радах обговорювалися проблеми
січового життя, причому характер таких обговорень був
демократичним – в ньому брали участь всі учасники,
а рішення вважалися обов’язковими для виконання.
Характер і спосіб утворення козацької спільноти
свідчить про формування почуття окремішності у
козаків і становлення їх своєрідного менталітету: козаки
вважали Січ своєю Вітчизною, пов’язували з нею
своє життя, надії та сподівання, не дуже намагалися
підкорюватися польській владі, а сенс життя вбачали і у
військовій боротьбі.
Можна констатувати, що рубіж 70–80–і років
XVI ст. став часом творення на самоорганізаційних
засадах особливої військово–політичної організації –
Запорозької Січі. Кількісне зростання козаків сприяло їх
організаційному об’єднанню, а саме козацьке товариство
з часом набувало ознак формалізованої структури. Якщо
спочатку йшлося про кілька сотень запорожців, то з
80–х років XVI ст. – уже про тисячі козаків. Про те, що
козацька організація мала військовий характер свідчать
і слова італійця К. Гамбертіні: «З козаків можна зібрати
14–15 тис. добірного, добре озброєного війська, жадного
більше слави, як наживи, готового на всяку небезпеку»
[7, с. 541].
Після руйнування Томаківської Січі у 1593 році 80–
тисячним татарським військом, запорожці вимушені були
втекти з Томаківки в переселитися на острів Базавлук,
розташований на 30 км. нижче по Дніпру. Про руїни Січі
на острові Базавлук згадує у своєму творі Гійом Левассер
де Боплан (XVII ст.). Він пише, що цей острів був досить
великим порівняно з іншими маленькими острівцями. За
його словами, саме тут козаки мають свою схованку, яку
називають «Військовою скарбницею», тобто скарбом
армії. Усі ці острови навесні затоплюються водою, лише
місце, де знаходяться руїни, залишається сухим [3, с. 44].
Особливості
організації
та
функціонування
козацької громади на Базавлуцькій Січі визначалися
тим, що тут певний час співіснували два козацькі устрої
– кошовий та реєстровий. Їх взаємодоповнюваність
перетворило козацьку організацію на досить стійкий
до різних впливів організм, опозиційний значною
мірою польській офіційній владі. Кошова організація
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на Базавлуці була самостійною одиницею. З огляду на
формальне підпорядкування запорозького козацтва
урядові Речі Посполитої, воно координувало свої дії
з Варшавою, на службі якої перебували реєстровці.
Однак реєстрові козаки становили незначний відсоток
запорожців, тому козаки були досить вільними у виборі
своєї діяльності, зовнішніх контактів і зносин. Реєстрове
військо складалося з 4 полків по 500 козаків у кожному.
Керівником військового підрозділу був гетьман,
якого запорожці обирали із числа кошової старшини.
Відповідним був і устрій козацького війська: більші
підрозділи очолювали курінні, дрібніші, як правило,
десятки – отамани. Січ на Базавлуці була справжньою
військовою базою, де готувалися морські та військові
походи, а козацтво – могутньою організацією, з власним
флотом та артилерією. Запорозька флотилія складалася
з кількох десятків човнів або чайок, гармати ж козаки
добували в боях.
Зовнішнім чинником, що сприяв здійсненю самоорганізаційних процесів у козацькому середовищі,
консолідації козацтва і зміцненню його військової
організації стала турецько–татарська агресія. Вже
протягом другої половини XVI ст. козаки здійснили
десятки експедицій до Очакова, Килії, Ізмаїла,
Акермана та інших турецьких фортець на Північному
Причорномор’ї. Козацькі чайки досягали також фортець
Синопа і Трапезунда.
З 1625 року Запорозька Січ перетворюється на центр
організації боротьби проти соціального і національного
гноблення. Найбільш організованою і боєздатною силою
було нереєстрове козацтво, яке на відміну від козаків,
що перебували на державній службі, рішуче виступало
проти урядових сил.
Після розгрому Базавлуку Січ відновилася на
Микитинському Розі у 1639 році, де починає свій
відлік історія Микитинської Січі [7, с. 556]. Саме
звідси
почалася
Національно–визвольна
війна
українського народу середини XVII ст. під проводом
Б. Хмельницького. Після перемоги Б. Хмельницького
під Жовтими Водами і Корсунем до повстанського
війська прибуло близько 2 тис. запорожців. Однак
підтримка Січчю Б. Хмельницького в ході Національно–
визвольної війни не була постійною. Це було зумовлено
тим, що за Зборівським договором 1649 року до реєстру
ввійшло лише 40 тис. козаків, чим була незадоволена
запорозька «голота». Повстання проти політики
Хмельницького були жорстоко придушені, а подібні
дії підривали авторитет Хмельницького серед козаків.
Однак такі заходи були виправдані з погляду досягнення
головної мети – утвердження української державності.
Конфліктною для запорожців була і Білоцерківська угода
1651 року, згідно з якою реєстр Війська Запорозького
обмежувався 20 тис. козаків. Частина запорозьких
козаків продовжувала захищати свої прерогативи і в
1652 році Запорозька Січ переміщується в дніпровські
плавні поблизу гирла річки Чортомлик. Так виникає ще
одна козацька громада [7, с. 557].
Чортомлицька Січ є однією з найяскравіших
сторінок в історії організацій українського козацтва.
Вона була заснована 1652 року і загинула в боротьбі за
незалежність за гетьманування І. Мазепи. Саме з цією
Січчю пов’язані імена таких видатних кошових отаманів,
як Іван Сірко та Кость Гордієнко [7, с. 558–587]. У цей
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час зміцнюється статус Січі як військово–політичної
організації українського козацтва, але в рамках самої
козацької спільноти спостерігається процес поглиблення
і закріплення соціальної диференціації.
Осередком опозиції до центральної влади
запорожці були і в час гетьманства Івана Виговського.
Протистояння опозиції з гетьманським урядом призвело
до спалаху в березні 1658 року громадянської війни і
початку Руїни. Вплив Москви посилився за гетьмана
Івана Брюховецького (1663), коли ним були підписані
«Московські статті», за якими передбачалося введення
до всіх значних українських міст та на Запорожжі
російських залог, до рук російських воєвод передавалося
збирання податків, що мали спрямовуватися в російську
скарбницю, гетьману заборонялося здійснювати
зовнішньополітичну діяльність, а обирати голову
Української держави мали в присутності царського
представника. Такі кроки Брюховецького викликали
незадоволення у запорожців.
Дуже часто Січ ставала розмінною монетою у
невирішених суперечках великих держав, проте ця
обставина була на користь Січі. Як пише О. Єфименко,
«ця подвійна, отже, невизначена залежність дуже
сприяла прагненню Запорожжя до соціально–політичної
відокремленості» [6, с. 132].
Таким чином в організації козацького самоврядування, яке склалося в Запорозькій Січі, можна
побачити зародки майбутньої української держави.
Своєрідна за структурою система органів військово–
адміністративної влади, що склалася на Запорожжі,
спроможна була виконувати функції внутрішньої та
зовнішньої політики Української держави.
Запорозьке братство мало великий вплив на
процеси державотворення, і багатий досвід самобутньої
козацької організації самоврядування був використаний
в ході Національно–визвольної боротьби українського
народу, а також в наступні етапи розвитку українського
етносу. А демократично–республіканський устрій, що
утвердився на Січі, залишається прикладом для побудови
й ефективного функціонування Української держави.
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The phenomenon of self-organization of Ukrainian society:
based on the historical experience of the Zaporozhian Sich
The processes of self–organization in the emergence and functioning of the
Zaporozhian Sich as a military–political organization are researched. Zaporizhzhya
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Sich is defined as a form of self–development of the Ukrainian community, and
authors have analyzed its transition to higher forms of social organization and
the creation of new structures and institutions of political power in Ukraine.
Self–organization mechanisms are considered as a prerequisite for the dynamic
development and consolidation of Ukrainian society, on the one hand, and as a
compensatory factor in the imbalance and fragmentation of it in times of instability,
political and military upheaval, on the other. It is concluded that over many decades,
Zaporizhzhya Sich as an organization was characterized by a wide range of political
and military activities. In general, Ukrainian lands did not have virtually any sphere
of life that was left out of the attention of Kosh Zaporozhian Army.
Keywords: self–organization, Zaporizhzhya Sich, statehood, state–building.
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Теория симфонии в горизонтальном
и вертикальном измерениях как политико–
антропологическая черта Византийской истории
Теория симфонии государства и церкви носит специфический
греческий характер. Она дополнила «Римскую идею» новыми элементами,
что ознаменовало переход от античности к средневековью в области
политической мысли. Условной границей для этого перехода мы можем
выбрать 565 год – год смерти Юстиниана Великого (527–565) и вступления
на престол Юстина II (565–578). Византийская симфония сконцентрирована
вокруг «сакрализации власти». Она предлагает смотреть на вещи с точки
зрения их идеальной природы и пользоваться природным правом в качестве
источника политического действия.
Ключові слова: теория симфонии государства и церкви, природное
право.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Римский мир в сознании рядового византийца
отождествлялся с христианством. Собственно говоря, он
и был миром христианским. И та «реконкиста Запада»,
которую предпринимал Юстиниан Великий (527–565),
должна была воссоединить разрозненные западные
течения мировой религии. Итальянские кампании
Велизария (535–540 и 544–548 годы), наступательные
действия Нарсеса в 550–552 годах обосновывались
необходимостью изгнать ариан из Африки, Италии,
Далмации. Эта программа была выполнена Византийской
империей под руководством Юстиниана [18].
Однако не стоит забывать, что завершение
эпохи античности ознаменовало собой и духовное
размежевание между греками и римлянами. Две части
одного имперского и цивилизационного целого были
разделены геополитическими и этнополитическими
факторами, изменившими условия жизни на территории
Европейского месторазвития [о месторазвитии см.: 10, c.
117]. Период распада Западной Римской империи совпал
с Великим переселением народов и одновременным
усилением государственных образований на Востоке.
На смену Европе пришла Евразия [2]. Восточная
Римская империя, как показывает опыт исторического
процесса, не была чужой ни для народов европейских,
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ни для народов евразийских. Ее политическая стойкость
и дальнейшее усиление за счет интеграции варварских
племен в свою систему, доказывают, что Византия
соединяла оба месторазвития. Византия исполняла
роль огромной крепости на границах Европы и
Азии, соединяя в своих границах большие части трех
континентов. Византия не распространяла свое духовное
влияние на Восток за счет религиозно–политической
экспансии, предпочитая воссоединение ортодоксального
христианства в Италии. Так было во времена Юстиниана
Великого. Таких же идеологических установок
придерживались и другие императоры Восточной
Римской империи.
Христианство определяло политику Византийской
империи. Та политическая теория, которую разрабатывали ромейские императоры, юристы, философы
до сих пор является наилучшим примером духовной
и материальной координации между органами
государственной власти и церковью [6, c. 6–8]. В
эпоху правления Юстиниана Великого (527–565)
исследователи отчетливо видят то единство государства
и церкви, которое принято называть греческим термином
«симфония».
Словно классическое музыкальное произведение
или предмет античного изобразительного искусства
византийская церковно–государственная симфония
стала тончайшим и прекраснейшим произведением
человеческого разума. Ее теоретическим предпосылкам
и множеству успешных попыток практической
реализации могут позавидовать все без исключения
политические идеологии и политологические концепции
государственного управления.
Церковь и государство стали совершенно нераздельными представителями «власти». Речь идет о слиянии
«власти Божественной» и «власти земной» в мыслях
и деяниях равноапостольного василевса – императора
Восточной Римской империи [17].
Политико–правовая теория Юстиниана Великого была
всецело сконцентрирована вокруг категории «власть». И
религия понималась императором в качестве источника
власти
политической.
Религиозная
легитимация
государственной власти императора означала гарантию
поддержки его персоны со стороны населения.
Византийская симфония, теоретической закрепление
которой состоялось во времена кодификации и
систематизации римского права Юстинианом Великим
(527–565) предполагала концепцию двуединой власти.
Условно ее можно начертить так:
вертикальное понимание: государство–церковь =
= горизонтальное понимание: император–население.
Согласно теории «симфонии», категории вертикального и горизонтального понимания «власти» идентичны
в соответствии с их местом в начерченной нами
формуле. Это значит, что государство в вертикальном и
император в горизонтальном пониманиях тождественны
по своей юридической сущности. Они характеризуются
позитивно–правовой природой, формализацией и
неразрывно связаны. Восточная Римская империя есть
не столько страна, сколько система власти. Вот о чем
говорит наша формула. Эта система власти продолжает
дело Римской империи и свидетельствует о ее дальнейшем
существовании. Римская империя понимается византийцами не как конкретная географическая террито-
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рия. Она воспринимается как христианский мир, возглавляемый императором, интеллект которого будучи
наделен Божественным провидением выступает
источником государственного строя [6; 12; 17].
Император согласно такому утверждению теряет свою
обычную человеческую природу со дня миропомазания
и превращается в государственный символ.
В свою очередь, церковь в вертикальном и население
в горизонтальном пониманиях так же тождественны
по своей юридической сущности. Но их особенность
состоит в естественности. Их существование
подчиняется законам природного права, но прерогатива
организовывать жизнедеятельность церкви и населения
является главной работой императора. Государство
есть организация населения, а император и церковь
выполняют функции взаимной координации. Таким
образом, в приведенной нами формуле все элементы
максимально взаимосвязаны. Охарактеризовать любой
из них невозможно без характеристики остальных.
Теория «симфонии» не имеет территориального
измерения. Это новый теоретический шаг относительно
«Римской идеи» [13, c. 33]. Но этот шаг не противоречит
ей. Скорее наоборот. «Римская идея» вошла в состав
теории «симфонии» одновременно на правах источника
и мировоззренческой позиции. Она демонстрировала
как раз те самые территориальные рамки возможного
построения симфонии государства с церковью, о
которых не говорилось в контексте изначальной теории
«симфонии».
Некоторые образцы территориальности присутствуют в рамках категорий государство (по
вертикали) и население (по горизонтали). Государство
рассматривалось в рамках «Римской идеи», а население
этого государства должно было происходить со всех
концов Pax Romana [12; 13]. Однако, римский контекст,
для теории симфонии являлся почвой – исходным
мировоззрением. Сама теория симфонии выступила
уже продуктом средневековой греческой мысли. Ее
появление есть манифестация рассматриваемой нами
раннесредневековой дифференциации римлян и греков.
Если для греков (византийцев) политической целью
стало построение единого Вселенского Христианского
Государства на принципах симфонии в рамках
древнего Pax Romana, то для римлян (итальянцев и
германцев) политическая цель состояла в нормализации
общественной и экономической жизни через достижение
мира между многими государственными образованиями
Западной Европы.
Теория симфонии государства и церкви продиктована
условиями византийской политико–правовой жизни.
Ее разработка и внедрение создали тот специфический
«греческий» (или скорее «православный») колорит,
который вывел Византийскую империю на свой
собственный (обособленный от Западной Европы) путь
цивилизационного развития.
С точки зрения политической антропологии,
для констатации факта отпадения Западной Европы
от Римской империи (Восточной) важен фактор
социальной психологии – итальянцы и византийцы
начали думать по–разному [8, c. 355]. Начался процесс
наработки обособленных политических и юридических
традиций. Корни этих традиций везде были одни и
те же, но творческое их осмысление, а также подходы
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к интерпретации духовного наследия не оставляют
у нас сомнения в том, что итальянцы и византийцы
больше не воспринимали себя населением Римской
империи. Теперь они были именно итальянцами и
именно византийцами. Началась смена политической
самоидентификации народов Римского мира [о традиции
и политическом/юридическом традиционализме см.: 11,
с. 23–44].
С точки зрения геополитики, психологическое
разобщение итальянцев и греков базировалось
на изменении экономической конъюнктуры в
Средиземноморском
регионе.
Старые
торговые
пути, которые ранее выступали составными частями
«внутреннего моря» римлян, превращались в
«ничейные» воды. В лучшем случае они переходили
под военный контроль варварских государственных
образований, а в худшем становились прибежищем
многочисленных флотилий морских разбойников –
пиратов [15, c. 173–174].
Большую роль играло ухудшение земледельческих
техник, всеобщая трудовая деградация в Западной Европе
[комплексный анализ натурализации и упадка народного
хозяйства дан З. Удальцовой – см.: 18]. Становилось
невыгодным делом постоянно обрабатывать земельные
уделы ввиду постоянной опасности нападения
новых варварских племен. Народы бывшей Западной
Римской империи смогли воочию лицезреть, что
собой представляет отсутствие надежной и крепкой
государственной власти. Новые племена германцев
приносили с собой свои обычаи и новые принципы
правопонимания [1; 3; 18]. Любая централизация
становилась невозможной вследствие перманентного
состояния войны всех против всех. Европа вступила
в затяжной кризис, поскольку Великое переселение
народов оказалось неустойчивым процессом. Боевые
действия отвлекали племена варваров от более насущного
вопроса – организации системы распределения ресурсов
на завоеванных территориях. Сосуществование многих
систем обычаев одновременно также усложняло
восстановление региональных экономик.
На наш взгляд, одной из важнейших причин
экономического кризиса стала политическая недееспособность германских и славянских племен, пришедших
на территории Западной Римской империи и перманентно
сменяющих друг друга в процессе Великого переселения
народов, проявляющаяся в исторически сложившейся
общинной системе [детальное изложение вопроса
сделано ещё Е. Гутновой – см.: 4]. Эта система являлась
исключительно положительным явлением в условиях
истории германской или славянской. Но когда германцы
начали экспансию на запад и юг, то их общинная
система дала сбой. Отсутствие единоначалия в общине
приводило к постоянной борьбе за высшую власть внутри
варварских королевств. Кроме того, не была выработана
процедура осуществления такого единоначалия. В
течение всего раннего средневековья королевская
власть в государственных образованиях варваров
больше напоминала власть вождя, наследуя общинные
традиции института временного военно–политического
вождества, описанного еще Тацитом. Экономическое
укрепление Западной Европы полностью совпадает
со временем трансформации королевской власти от
общинного вождества до государственной конструкции.
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Следует подчеркнуть, что и эта трансформация
обусловлена как раз восприятием римского права, в
том числе кодифицированного Юстинианом Великим,
что также совпало с политическим усилением Святого
Престола в Риме [12, c. 59–92].
Так или иначе, но сочетание психологических и
экономических факторов разрушило древнее ощущение
единства греков и римлян. Этот момент уже явно
свидетельствует о начале этногенеза итальянцев, а
также о формировании «среднегреческой» культуры,
пришедшей на смену античности.
Политико–антропологические исследования предлагают нам рассматривать власть как сакральный
политический институт [7; 8; 10; 11]. Все политические
теории и идеологии сконцентрированы именно вокруг
власти. Даже сам термин «политика» в политологии
принято определять через его связь с категорией
«власть»:
«Политика
является
совокупностью
взаимных отношений индивидов и социальных групп,
сконцентрированных вокруг завоевания, удержания и
использования власти с целью реализации собственных
интересов». Таким образом, изменение понимания
«власти» населением определенной территории
свидетельствует об изменении вектора культурного
развития. Уже при Юстиниане Великом (527–565)
было создано специфическое греческое понимание
власти – теория церковно–государственной симфонии.
Дальнейшая история политической мысли Византийской
империи является историей приспособления теории
симфонии под каноны Православной Церкви. Что
касается итальянских римлян и германцев, то они
сконцентрировались вокруг решения экономических
проблем, занимаясь главным образом организационно–
политическими вопросами. Римский Патриархат только
вступал в политическую борьбу, хотя уже и представлял
собою полноценный политический и юридический
институт [9]. Однако, в отличие от византийской
теории симфонии, разрабатываемая в недрах будущей
Католической Церкви политическая теория предлагала
концентрацию светской и духовной власти в руках Папы
Римского. Она говорила не столько о сосуществовании
церкви и государства, сколько о подчинении
государственных образований церкви. И мы должны
подчеркнуть, что у Папы были причины на подчинение
государств религиозной власти. В условиях, когда власть
вовсе не выступала залогом порядка, когда варварские
короли с трудом могли наладить распределение
жизненно важных ресурсов, Папа Римский становился
на Западе единственным легальным и полностью
легитимным управленцем, который получил свою власть
еще со времен Римской империи. Кроме того, именно
Папа Римский, начиная еще со времен нашествия гуннов
Аттилы в 452 году, выступал главным дипломатом
бывшего Римского мира и посредником во время всех
военно–политических конфликтов между христианами.
Как отмечал Джон Джулиус Норвич, Папа Римский
отождествлялся населением бывшей Западной Римской
империи с персоной императора [14].
Мыслилось ли на Западе религиозное выше от
политического? С точки зрения учения Отцов Церкви,
конечно же, мыслилось. Однако, с точки зрения
повседневной исторической практики, религиозное
зачастую заменяло собою политическое. Религия
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была источником политики. Институт Папства, с
момента своего вступления на дипломатическое
поприще превратился в источник мировой политики.
В условиях распада Западной Римской империи,
именно Папство взяло на себя обязанности верховного
управителя и контролера всего бывшего Запада. Папство
выступало арбитром всех церковных споров (включая
византийские) и локальных военных конфликтов, за что
взамен требовало признания своей доминирующей роли
в религиозной жизни всего Pax Romana и в политической
жизни Западной Европы.
В то время лишь Папа Римский мог выступить
единственной фигурой высшего политического порядка,
наделенной объединяющей и легитимной силой для
населения бывшей Западной Римской империи.
Так или иначе, но на Востоке (в Византийской
империи) религиозное мыслилось однозначно выше
политического, что доказывается уравниванием обеих
этих систем мировоззрения. Предполагалось, что
политика проистекает из религии. Таким образом,
политика признавалась руководимой Божественной
силой, что не позволяло византийцам разделять
церковь и систему государственного управления. Обе
институциональные системы, по мнению византийцев,
обладали однопорядковой силой и одинаковой целью.
На Западе, религиозное и политическое в
массовом сознании развивалось обособленно. Здесь,
между прочим, проявляется и результат духовного
развития Запада Римской империи на протяжении
всего периода поздней античности. На Востоке,
несмотря на наличие древнегреческой философской
традиции, эллинизированное население византийских
провинций воспринимало религиозное и политическое
как тождественное (с поправкой только на то, что
христианство является фундаментом политики).
Исходя из этой закономерности, мы можем говорить
о том, что в данном фундаментальном противоречии
внутри христианского мировоззрения открывается
сущность дальнейшего исторического процесса на
Западе и на Востоке.
Главной
чертой
исторического
развития
Западной Европы в средневековье была именно борьба
Церкви (религиозного института) за контроль над
государственной
властью
(над
политическими
институтами). Церковь вела отчаянную борьбу за
сохранение жизненного потенциала и экономических
ресурсов внутри бывшей Западной Римской империи
(вначале). Затем она установила контроль над
государствами и государями (к примеру, хорватский
король Дмитрий Свинимир (Звонимир) в 1076 году
называл себя вассалом Папы Римского, а свое
королевство его законным леном). Со временем
этот контроль стал ущемлять интересы европейских
властителей, что привело к началу Реформации, а
если вовсе быть точными, то к попытке низложить
христианство с политической арены континента. Эта
попытка частично удалась, поставив Католическую
Церковь в совершенно иные условия развития.
Главной чертой исторического развития Восточной
Римской империи (Византии) в средневековье была
борьба за сохранение ортодоксального христианства.
Эта борьба носила традиционалистский характер.
Она определялась теоретическим и зачастую
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практическим единством императора и патриарха,
государства и церкви. Использование византийскими
василевсами теории симфонии в реальной политической
жизни
определялось
необходимостью
сплотить
восточноримское население перед нарастающей угрозой
с Востока и перед перманентной западной агрессией.
И мы должны подчеркнуть, что Византийская империя
с честью выполнила поставленную перед ней задачу,
сохранив православное христианство, а также обеспечив
в будущем легальный статус православия в Османской
империи.
Итак, теория симфонии государства и церкви
носит специфический греческий характер. Она
дополнила «Римскую идею» новыми элементами, что
ознаменовало переход от античности к средневековью
в области политической мысли. Условной границей
для этого перехода мы можем выбрать 565 год – год
смерти Юстиниана Великого (527–565) и вступления на
престол Юстина II (565–578).
Византийская симфония сконцентрирована вокруг
«сакрализации власти». Она предлагает смотреть на
вещи с точки зрения их идеальной природы и пользоваться природным правом в качестве источника
политического действия.
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Theory of symphony in horizontal and vertical dimensions
as a political–anthropological feature of Byzantine history
The theory of the symphony of the state and the church has a specific Greek
character. It supplemented the “Roman idea” with new elements, which marked the
transition from antiquity to medieval in the field of political thought. Conditional
border for this transition, we can choose 565 years - the year of the death of
Justinian the Great (527-565) and the accession to the throne of Justin II (565578). The Byzantine symphony is centered around the “sacralization of power.” She
suggests looking at things from the point of view of their ideal nature and enjoying
natural law as the source of political action.
Keywords: theory of symphony of state and church, natural law.
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Теорія симфонії в горизонтальному і вертикальному вимірах
як політико–антропологічна риса Візантійської історії
Теорія симфонії держави і церкви носить специфічний грецький
характер. Вона доповнила «Римську ідею» новими елементами, що
ознаменувало перехід від античності до середньовіччя в області політичної
думки. Умовною межею для цього переходу ми можемо вибрати 565 рік рік смерті Юстиніана Великого (527-565) і вступу на престол Юстина II
(565-578). Візантійська симфонія сконцентрована навколо «сакралізації
влади». Вона пропонує дивитися на речі з точки зору їх ідеальною природи і
користуватися природним правом як джерело політичної дії.
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Обмежена децентралізація у Хорватії:
здобутки та прорахунки

Розглянуто проміжні підсумки децентралізаційної реформи 2001 року у
Хорватії. Проаналізовано передумови внесення змін до конституції та процес
упровадження цих змін, насамперед у сфері освіти, охорони здоров’я, соціальної
допомоги та пожежної охорони. Вказано на відсутність систематичної
оцінки здобутків децентралізації, недосконалий механізм фінансування
децентралізованих функцій та фрагментованість новосформованої системи
місцевого самоврядування.
Ключові слова: децентралізація, місцеве самоврядування, оцінка,
адміністративно–територіальний устрій.

У 1990–х роках Хорватія, що суверенізувалася в
результаті розпаду Югославії, постала сильно централізованою країною з вельми обмеженими повноваженнями
органів місцевого самоврядування. Однією з найбільш
важливих хорватських інституційних реформ стала
децентралізаційна, розпочата 2001 року. У 2009 році
було запроваджено прямі вибори мерів, і відтоді жодних
значних змін у системі місцевого самоврядування, навіть
після вступу до ЄС у липні 2013 року, не відбулося.
Нині місцеві органи країни налічують 576 одиниць
(128 міст, 428 муніципалітетів та 20 жупаній (округів),
у 80% з яких проживає менше, ніж 5 тис. осіб.
Основними особливостями сучасної системи місцевого
самоврядування Хорватії є такі: фрагментований
адміністративно–територіальний
устрій;
обмежена
адміністративна та фінансова спроможність більшості
муніципалітетів; відносно слабкий регіональний рівень
управління; повільне пристосування до стандартів ЄС;
низька здатність до використання структурних фондів ЄС;
непрозорість та високий рівень корупції. Аналізу причин,
що спричинили таку ситуацію, присвячена дана стаття.
Децентралізаційна реформа стала можливою після
конституційних змін, прийнятих 9 листопада 2000 року.
Ними запроваджувалася нова система державного
устрою: відбувся перехід від напівпрезидентської
до парламентської республіки. Цим переходом
запроваджувалися інституційні запобіжники відновлення гіперцентралізованої політичної системи, яка
сформувалася у перше десятиліття незалежності
країни. Крім того, до тексту Основного закону поряд з
місцевим самоврядуванням уперше вводилося поняття
територіального або регіонального самоврядування.
Зокрема, ст.128 гарантує громадянам право на місцеве і
територіальне (регіональне) самоврядування. При цьому
одиниці місцевого самоврядування здійснюють функції
місцевого значення для безпосереднього задоволення
потреб громадян, особливо функції щодо упорядкування
і планування міської забудови, комунальної діяльності,
турботи про дітей, соціальної допомоги, первинного
медичного обслуговування, фізичної культури і спорту,
захисту споживачів, охорони навколишнього середовища,
протипожежної безпеки і громадянської оборони (ст.129а).
Крім того, визначаючи коло повноважень структурних
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одиниць місцевого і територіального (регіонального)
самоврядування, законодавство брало до уваги обсяг
і характер функцій, а також критерії результативності
та економічності цих одиниць. Зазначимо, що ст.131
Конституції Хорватії передбачає прямий обов’язок
держави надавати фінансову допомогу економічно
слабким органам місцевого самоврядування.
Конституційні поправки дали підстави для трансформації та посилення раніше слабких місцевих
інститутів, децентралізації та гармонізації системи
місцевого самоврядування зі стандартами Європейської
хартії місцевого самоврядування. Децентралізація
розглядалася не лише як інструмент посилення місцевої
автономії, але
й як передумова подальшої демократизації суспільства та подолання негативних
наслідків авторитарного режиму 1990–х років. Тобто,
саме тогочасна етатизація, централізація та надмірна
авторитаризація політичного режиму спонукали до
проведення радикальної реформи [1, р. 12]. Згідно з
програмою діяльності уряду на 2001–2004 роки цілями
широкої децентралізації та посилення місцевого та
регіонального самоврядування було визначено такі:
1. Концептуальні зміни у місцевому самоврядуванні.
Вирівнювання систем місцевого і регіонального
самоврядування відповідно до нової концепції місцевої
автономії та демократії (політична, а не адміністративна
децентралізація)
доповнювалося
функціональною
децентралізацією та запровадженням принципу субсидіарності, що мало сприяти зменшенню втручання
держави в роботу місцевої влади.
2. Посилення фінансової незалежності муніципалітетів. Передача на місця відповідальності за
фінансування освіти, охорони здоров’я, соціального
забезпечення та пожежну охорону мала супроводжуватися
посиленням фінансової спроможності муніципалітетів
(введення нових місцевих податків, збільшення частки
муніципалітетів у податкових надходженнях тощо).
3. Посилення місцевої демократії. Кожен місцевий чиновник повинен був обиратися місцевим
представницьким органом та звітувати перед ним. Вплив
центральних органів влади на місцевих чиновників мав
ослабнути.
4. Удосконалення законодавчої бази місцевого самоврядування. Передбачалася передача муніципалітетам,
містам і жупаніям права створювати місцеві соціальні
заклади (насамперед школи, медпункти, шпиталі,
центри надання соціальної допомоги, будинки для
людей похилого віку та підрозділи пожежної охорони).
5. Поступове реформування адміністративно–територіального устрою. Шляхом об’єднання жупаній
та коригування їхніх кордонів планувалося скоротити
кількість регіонів, розміри яких мали відповідати
природним та історичним особливостям країни. На
муніципальному рівні пріоритетом проголошувалася
раціоналізація адміністративної структури органів
місцевого самоврядування. Це також передбачало
посилення позицій великих міст та розширення їхніх
повноважень.
Розроблення й реалізація децентралізаційної реформи
від початку стикнулися з прихованим, але сильним
спротивом з боку низки впливових міністерств. Можливо,
саме тому органи державної влади не підготували
жодного комплексного документа про децентралізаційну
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реформу. Тому в основу змін було покладено два
аналітичних звіти, які стали головним «керівництвом
до дії». Перший, «Законодавчі рамки децентралізації
у Хорватії», був опублікований у 1999 році, він містив
детальний аналіз таких елементів децентралізації як:
1) реформа адміністративно–територіального устрою;
2) розширення компетенції місцевого самоврядування
та зменшення контролю з боку центру; 3) посилення
фінансової спроможності та автономії органів місцевого
самоврядування; 4) децентралізація соціальних послуг;
5) персоналізація місцевих виборів та раціоналізація
адміністративної системи органів місцевого самоврядування; 6) посилення ролі органів місцевої влади у
вирішенні питань міжетнічних відносин; 7) ефективний
правовий захист права на самоврядування. Звіт значну
увагу приділяв також соціальній допомозі, освіті,
медицині та соціальним послугам, які мали стати
основними сферами для впровадження принципу
децентралізації. Очікувалося, що результатами реалізації
децентралізаційної реформи стануть економія коштів,
підвищення якості місцевих послуг та краще задоволення
потреб споживачів. Ґрунтовність цього тексту, а також
серйозна політична підготовка реформи дали підстави
І. Копрічу заявляти про формування особливої концепції
децентралізації, підготовленої громадськістю країни з
урахуванням специфіки Хорватії [1, р. 96–104].
Другий документ – «Децентралізація державного
управління Хорватії» містив критерії для оцінки
заходів з реалізації реформи в 2001–2003 роках. Однак
їм бракувало конкретики. Так, завданнями реформи у
медичній сфері визначалися фінансова консолідація
системи охорони здоров’я та удосконалення її
інституційної структури. Тим часом жодних показників,
які б дозволяли оцінити прогрес у цих напрямах, не
наводилося. У системі освіти основними цілями були
вирівнювання відповідно до нової концепції місцевої
демократії та передача права створювати початкові та
середні школи місцевій владі (без зазначення кількісних
чи якісних показників). Автори документу робили
висновок, що, з огляду на слабкість органів місцевого
самоврядування, децентралізація може бути реалізована
лише у 32 містах (пізніше до них було додано ще два міста
– на їх прохання), а це – лише 6% від 556 муніципалітетів
країни. Дещо краща ситуація склалася із пожежною
охороною, відповідальність за яку перебрав на себе 161
муніципалітет, що становить 29% їх загальної кількості.
Децентралізаційна реформа призвела до змін у
фінансуванні децентралізованих функцій в освіті,
медицині та соціальних послугах. Частка податкових
доходів для фінансування децентралізованих функцій
була збільшена для 34 міст та усіх жупаній. Понад те,
оскільки більшість з них навіть після запровадження
фіскальних новацій не мали достатніх коштів, у
державному бюджеті було передбаченого спеціальні
фонди вирівнювання для фінансування решти місцевих
витрат на виконання децентралізованих функцій.
У другій половині 2001 року в містах та жупаніях
лише 48% витрат йшло на децентралізовані функції, в той
час як решта покривалися державним бюджетом. Схоже
співвідношення характерне для усього періоду реформи.
Так, у 2003 році з державного бюджету покривалося
61,2%, в 2004 – 59,5%, а в 2005 – 62,7% витрат на
децентралізовані функції. Майже 59% усіх витрат на
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децентралізовані функції в другій половині 2001 року
припадали на освіту, 34,6% – на медицину, водночас
тільки 6,5% пішло на соціальне забезпечення. У наступні
десять років медицина і надалі залишалася у кінці цього
списку, а в 2015 році загальна кількість грантів у цій сфері
стала помітно меншою, ніж була у 2002 році [3].
Уряд також здійснював щорічні обрахунки вартості
децентралізованих функцій згідно з мінімальними
стандартами, на підставі чого приймалося рішення про
обсяг коштів, які виділялися на них у вигляді грантів
відповідно до власних бюджетних пріоритетів. Через
відсутність зрозумілої формули таких обрахунків та
значні відмінності в обсягах державного фінансування
у перерахунку на мешканця між органами місцевого
самоврядування, міста та жупанії не були зацікавлені
у пошуку альтернативних шляхів фінансування
децентралізованих функцій чи удосконаленні власного
бюрократичного апарату.
При цьому міжмуніципальне співробітництво, яке
дає змогу зменшити вартість послуг для споживачів,
практикується лише у пожежній охороні. У решті
сфер життєзабезпечення містам і жупаніям доводиться
покладатися насамперед на державне фінансування,
попри те, що вони не мають можливості прогнозувати, а
тим більш впливати на його обсяг.
Загалом фрагментованість адміністративно–територіального устрою, відмінності у рівні економічного
розвитку та значні відмінності у спроможності місцевих
органів є найбільшими перешкодами для справжньої
децентралізації. Водночас жодних системних (офіційних
чи наукових) оцінок децентралізаційної реформи 2001 року
не проводилося. У поточній Стратегії розвитку державного
управління на 2015–2020 роки цю обставину визнано
суттєвим недоліком [4]. У результаті органи державної
влади та інші актори децентралізаційного процесу
позбавлені змоги об’єктивно оцінити здобутки та невдачі
реформи, спрогнозувати шляхи її розвитку та перебувають
під значним впливом політичної кон’юнктури.
Оцінка продуктивності діяльності органів місцевого
самоврядування у Хорватії практикується відносно
недавно, вона здійснюється на вимогу структурних
фондів ЄС, а також відповідно до нових законів
«Про бюджет» та «Про регіональний розвиток», що
вимагають стратегічного планування в жупаніях та
на рівні міських конгломератів. Використання деяких
ринкових механізмів у місцевому самоврядуванні
Хорватії досліджувалося І. Копрічем, який стверджував,
що державний сектор все ще залишається основним
постачальником публічних послуг, але перебуває під
значним впливом політики ЄС у напрямі лібералізації,
комерціалізації та приватизації [5]. Так, приватизація
найбільш очевидна у сфері охорони здоров’я, також
помітне зростання кількості приватних акторів у сфері
дошкільної, початкової та середньої освіти.
Фахівці Світового банку дали негативну оцінку
децентралізаційної реформи у Хорватії, оскільки
«всупереч законодавчим покращенням після 2001 року,
ступінь децентралізації країни залишається низькою»
[6, р. 58]. При цьому наявна «фрагментація органів
місцевого самоврядування ускладнює ефективну службу
громадянам», а якість місцевих послуг різниться, «оскільки
малі муніципалітети та міста з малою фіскальною
спроможністю не можуть забезпечити мешканців таким же
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діапазоном та якістю публічних послуг як великі міста …
великі міста надають найбільш децентралізовані публічні
послуги» [6, р. 59]. Автори звіту вказують на важливість
ефективного використання структурних фондів ЄС та
наголошують на необхідності проведення адміністративно–
територіальної та функціональної реформи, оскільки
«сильні органи місцевого самоврядування матимуть
кращий доступ до фондів ЄС» [6, р. 61].
Водночас безперечним є успіх децентралізаційної
реформи у досягненні політичних цілей: місцева демократія
зміцнилася, громадяни отримали більше можливостей
брати участь в місцевій політиці тощо. Однак у низці інших
вимірів реформа не дала очікуваних результатів.
Чинний механізм фінансування, базований на грантах
та трансферах з державного бюджету, не є адекватним,
оскільки не стимулює місцеві органи знижувати затрати
на надання послуг, а сама система грантів є непрозорою.
Витрати на децентралізовані функції протягом 2001–
2016 років зросли на 53%, а кількість органів місцевого
самоврядування, що взяли на себе децентралізовані
функції, залишилася незмінною, незважаючи на те, що
майже 60% їх фінансування виділяється з державного
бюджету через фонди вирівнювання. Відсутність
чітких і прозорих процедур виділення державного
фінансування, домінування бюрократичної логіки
знеохочує муніципалітети до економії коштів. Якщо їм
вдається витратити менше на децентралізовані функції,
Міністерство фінансів просто зменшує гранти на
наступний рік на суму, на яку вони не були витрачені
у поточному. Єдиним наслідком складної економічної
та фінансової кризи в Хорватії стало зменшення з 2010
року обсягу грантів вирівнювання.
Використання ринкових механізмів та ініціатив
приватного сектору для надання послуг є спорадичним
і найчастіше практикується у медичній сфері та наданні
соціальних послуг, менше – у системі освіти і повністю
відсутнє у пожежній охороні, що покладається і на
волонтерство.
Водночас деякі дослідники стверджують, що у
Хорватії обмеження децентралізації лише частково
виникають через брак фінансових ресурсів. Відповідно,
в умовах коли відсутня повна відповідальність за
управління децентралізованими функціями, скарги на
недостатні фінансові ресурси можуть використовуватися
місцевими політиками та чиновниками як виправдання
за незадовільний стан місцевої управлінської системи [7,
р. 272].
Отже,
адміністративно–територіальна
реформа
хоча й проголошувалася як одна з цілей, вона так і не
була реалізована повною мірою через сильний опір з
боку панівних у владі політичних партій. У результаті
територіальна структура залишається незмінною,
поглиблюючи проблеми органів місцевого самоврядування
та перешкоджаючи подальшій децентралізації. Менше з
тим, одна з офіційно проголошених цілей щодо посилення
великих міст таки була частково досягнута, великі за
хорватськими мірками міста (понад 35 тис. мешканців)
були створені у 2005 році з додатковими повноваженнями.
Найбільше від децентралізаційної реформи виграли
жупанії, які виявилися вдалим вирішенням проблеми
слабкості органів місцевого самоврядування.
Давати скільки–небудь вичерпну, а тим більш
остаточну оцінку впливу децентралізації на діяльність
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органів місцевого самоврядування у Хорватії складно
через незавершеність самої реформи. Подальша
децентралізація відповідальності у поєднанні з потребою
раціоналізувати використання ресурсів може стимулювати
муніципалітети покращувати своє самоуправління. У
випадку справжньої децентралізації органам місцевого
самоврядування передаються реальні повноваження та
ресурси для реалізації цих повноважень, що позбавляє
їх можливості перекладати відповідальність за власні
невдачі на органи державної влади. За таких умов
муніципалітети змушені вчитися самостійно справлятися
з проблемами, розраховуючи на власні ресурси, та нести
повну відповідальність за свою діяльність. Це, у свою
чергу, може змусити їх експериментувати з різними
підходами до удосконалення адміністративної системи.
Досвід Хорватії у проведенні децентралізаційної
реформи корисний для України в тих аспектах, зокрема,
що, показують першочергову значущість постійного
й системного оцінювання перебігу такої реформи та
її проміжних результатів, які не можуть і не повинні
обмежуватися виключно аналізом сум і джерел
надходжень до місцевих бюджетів, а поряд з означеним,
мають відстежувати та з’ясовувати потреби, напрями
і способи модернізації й оптимізації системи органів
місцевого самоврядування та їх адміністрування задля
надання жителям якісніших і дешевших послуг.
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Боротьба з корупцією як одне з пріоритетних
завдань Республіки Хорватія у період переговорів
щодо членства в ЄС 2006–2013 р.
Виконання Республікою Хорватія вимог Європейського Союзу щодо
боротьби з корупцією та проведення реформи правосуддя було одним з
принципових моментів усього хорватського євроінтеграційного процесу.
Антикорупційні заходи в Хорватії проводились в рамках переговорів про
членство в ЄС, а саме виконання країною критеріїв глави 23 «Правосуддя
та основні права», та стосувалися, передусім, оптимізації судової системи,
підсилення дієвості правоохоронних органів країни, створення мережі
антикорупційних органів та корінного вдосконалення законодавства у
правосудній та антикорупційній сфері. Зусилля Хорватії на цьому напрямі
дозволили країні підписати у 2011 р. Угоду про вступ до ЄС, але саме глава
23, поряд із главами 24 «Юстиція, свобода та безпека» та 8 «Ринкова
конкуренція», стала причиною запровадження з боку ЄС постпереговорного
моніторингу за виконанням критеріїв членства Хорватією до моменту її
вступу до Євросоюзу 1 липня 2013 року. Головними вимогами Європейського
союзу були не лише законодавче наближення Хорватії до європейських
критеріїв у сфері правосуддя, а й практичні кроки, такі як забезпечення
роботи дієвих антикорупційних органів та доведення корупційних справ до
судових вироків. Згодом, у 2013 р. Єврокомісія віддала належне діям Хорватії
у цій сфері, в результаті чого країна стала 28–м членом Євросоюзу. У статті
наданий огляд конкретних дій Хорватії з виконання вимог глави 23 у сфері
реформи правосуддя та боротьби з корупцією за період з 2006 по 2013 р, який
зроблений на основі аналізу національного законодавства країни та оцінок
Європейської Комісії і інших міжнародних організацій.
Ключові слова: боротьба з корупцією, Хорватія, європейська інтеграція,
переговорний процес.

1 липня 2013 Республіка Хорватія (РХ) після більш
ніж десятирічного процесу європейської інтеграції
постала 28–ю державою–членом Європейського
Союзу. Цьому передував багаторічний переговорний
процес та наполеглива робота країни з виконання
критеріїв членства. Одним з головних мірил готовності
до членства було виконання Хорватією переговорної
глави 23 «Правосуддя та основні права», в рамках якої
від Загреба вимагалися докорінні реформи системи
правосуддя та боротьби з корупцією. Європейська
Комісія піддавала критики роздуту систему судів, яка
призводила до неефективності та довготривалості
судових процесів, та непрозорість критеріїв у вибору
суддів. ЄК вимагала зменшення кількості невирішених
судових справ, ефективного процесуювання військових
злочинів національними судами, деполітизації поліції,
ефективної боротьби з корупцією на всі рівнях, зокрема,
винесення вироків у справах корупції у вищих судових
інстанціях, зміцнення ролі Омбудсмена, застосування
прозорих критеріїв до працевлаштуванні суддів.
Тема реформ Хорватії у сфері правосуддя та боротьби
проти корупції ще не є ретельно дослідженою. Увагу
привертає передусім першоджерельна база, зокрема,
звіти міжнародних організацій про стан справ щодо
боротьби проти корупції у Хорватії, а також хорватське
законодавство в області реформи правосуддя та
антикорупційних заходів. В першу чергу, слід відзначити
регулярні звіти Європейської Комісії щодо виконання
Хорватією критеріїв членства та готовності до нього у
період переговорів з 2007 по 2013 рр. В цих документах
міститься вичерпний перелік критичних зауважень
щодо недосконалостей хорватської правосудної та
антикорупційної системи, та відзначається зроблений
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країною прогрес щодо їх подолання протягом усього
переговорного процесу з 2007 до 2011 рр. [10; 5; 6; 7; 8],
та дії постпереговорного моніторингу у 2012–2013 рр.
[9; 11]. Розуміння стану справ навколо корупції в РХ
до 2010 р. дає також звіт Управління ООН з наркотиків
і злочинності із наголосом на сприйняття корупції
громадянським суспільством [2]. Неурядова міжнародна організація Південно–європейське лідерство
для розвитку та ініціативи проводить у своїй доповіді
ґрунтовний огляд стану корупції та проведених
Хорватією реформ, спираючись на статистичні дані,
опитування та аналіз національного законодавства [1].
Найкраще розуміння пройденого Хорватією шляху до
виконання європейських критеріїв у сфері правосуддя
та запобігання корупції дає безпосередній аналіз
хорватської законодавчої бази, передусім відповідних
національних стратегій та планів дій [16; 17; 18], а також
конкретних законів, що приймалися для забезпечення
відповідності з європейським критеріям [19–28].
Отже, реформа правосуддя була серед головних
аспектів виконання політичних критеріїв членства з
боку ЄС. Одним з пріоритетних завдань, спрямованих
на підвищення ефективності правосуддя, була визначена
раціоналізація мережі судів та прокуратур. Хорватії
вдалося законодавчо зменшити кількість цих установ
майже на 40% [23].
Особлива увага приділялася нагляду за впровадженням країною антикорупційної стратегії та оптимізації
законодавчої системи в цій сфері. Створені органи
репресивної антикорупційної системи – Офіс з питань
боротьби проти корупції та організованого криміналу
(УСКОК), Поліцейський національний офіс з питань
боротьби проти корупції та організованого криміналу
(ПНУСКОК). Після несподіваної відставки тодішнього
прем’єр–міністра І. Санадера у 2009 р., діяльність
УСКОК нарешті стала давати видимі результати у вигляді
обвинувачень у корупції та арештів високопосадовців,
включаючи самого Санадера.
Для створення всеохоплюючої системи антикорупційних заходів, урядом РХ в рамках реформи правосуддя
було ухвалено Стратегію реформи правосуддя та
відповідний план дій на період 2006–2010 рр. та 2011–
2015 рр. [17], а також Стратегію розвитку правосуддя на
період 2013–2015 рр. [18]. З метою ефективної реалізації
Стратегії в Міністерстві юстиції РХ був створений
окремий орган – Рада з моніторингу реалізації реформи
правосуддя, до складу якої увійшли міністр юстиції,
голова Верховного Суду, генеральний прокурор, голова
парламентського комітету з питань правосуддя, голови
Державного судового та прокурорського віча, хорватської
адвокатської та нотаріальної палат, ректор Академії
правосуддя, та голова управління Європейського Союзу
та міжнародного співробітництва Мінюсту.
Незважаючи на скорочення державного апарата та
заборону з 2009 р. нових працевлаштувань у державному
секторі у зв’язку із світовою економічною кризою, був
збільшений адміністративний потенціал Мінюсту у
ключових напрямках, зокрема, у сфері кримінально–
процесуального права, боротьби проти корупції,
раціоналізації загальної судової мережі та прокуратур,
інформатизації правосуддя.
Задля забезпечення незалежності, відповідальності,
неупередженості та професійності правосуддя був
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законодавчо удосконалений процес обрання та
управління службовим ростом суддів та прокурорів
на основі прозорих критеріїв. З цією метою створено
Академію правосуддя та Державну школу службовців
юстиції. Починаючи з 2013 р., на посади суддів могли
бути призначеними лише кандидати, які завершили
цю Державну школу. Що стосується призначення
прокурорів та їх заступників, то згідно зі змінами до
Закону про Генеральну прокуратуру 2010 р., вони більше
не призначалися особисто Генеральним прокурором, а
обиралися Державним прокурорським віче.
Внесенням змін до Конституції РХ у 2010 р., а також
змін до законів про Державне судове віче (ДСВ) [19]
та Державне прокурорське віче (ДПВ) [20] зміцнена
роль, повноваження та незалежність цих органів.
Також, скасовано повноваження Хорватського сабору
(парламенту) призначати членів ДСВ/ДПВ, відтепер
ДСВ/ДВП мали повноваження здійснювати всю
діяльність, пов’язану із призначенням, звільненням,
підвищенням по посадах та дисциплінарними санкціями
стосовно судових службовців. Також, вони призначали
всіх голів судів (раніше міністр юстиції) та прокуратур
(раніше прокурор).
З метою забезпечення професійної відповідальності
судових службовців ухвалений Кодекс судової етики
2006 р. [13]. Законодавчо прописані всі можливі
порушення суддів та прокурорів та санкції проти них.
Майновий стан суддів та прокурорів опинився
під постійним наглядом ДСВ/ДПВ, окрім того, віча
мали право звертатися до Податкової служби з метою
перевірки їхнього майнового стану.
З метою підвищення ефективності правосуддя у
2008 р. були ухвалені нові Кримінально–процесуальний
кодекс [21] та Закон про цивільне процесуальне право
[22], які сприяли скороченню етапу слідства, більш
ефективному зібранню доказів та визначенню чітких
коротких термінів для початку судового процесу. Суди
другої інстанції відтепер могли заслухати свідків та
міняти рішення судів першої інстанції, замість того, щоб
повертати їм справи для перегляду.
Проведено комп’ютеризацію судів. До 2013 р. в
судах майже закінчено введення Інтегрованої системи
управління судовими справами (e–Spis), яка зробила
можливим автоматичний розподіл судових предметів
серед суддів та уможливила моніторинг справи протягом
судового процесу. Подібна система була уведена й для
прокуратури.
Також встановлені законодавчі рамки для боротьби
з корупцією. Зміни та доповнення до Кримінального
кодексу 2011 р. [12] розширили можливість конфіскації
майна, здобутого шляхом корупції або криміналу. Закон
щодо конфіскації майна, здобутого кримінальним
шляхом 2010 р. [25] полегшив замороження майна
підозрюваних в корупції чи криміналі.
Збільшені повноваження, штат та фінансування
Офісу з питань боротьби проти корупції та організованого
криміналу (УСКОК) [27]. До переліку справ корупції
у віданні цього офісу додані й податкові зловживання.
Збільшений контроль за рішеннями про недоцільність
відкриття кримінальної справи за відсутності достатніх
підстав.
Новий Закон про поліцію 2011 р. [24] сприяв
зміцненню дієвості Поліцейського національного офісу
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з питань боротьби проти корупції та організованого
криміналу (ПНУСКОК). Він створив умови для прозорої
системи працевлаштування, професійного розвитку,
нагородження та освіти поліцейських. Уведена заборона
для поліцейських вступати до політичних партій.
З метою запобігання корупції у 2006 р. було ухвалено
Національну стратегію боротьби з корупцією, а у 2008 р.
– Стратегію запобігання корупції та відповідний План
дій [16].
Ухваленням змін до Закону про державні закупівлі
2008 р. [29], всі державні органи зобов’язувалися розміщати на своїх веб–сторінках інформацію про підписані
договори в цій сфері.
Закон про фінансування політичної діяльності та
передвиборчу кампанію від 2011 р. [28] встановив чіткі
критерії фінансування політичних партій та контролю
над ним. Всі партії мали відкрити окремий рахунок для
передвиборчої кампанії, доступний для фінансової ревізії.
Звіти про отримані пожертви мали бути оприлюднені в
Інтернеті. Заборонена підтримка від анонімних донорів
або через посередника. ЦВК отримала право зупинити
або призупинити фінансування політичних партій в
якості санкцій за порушення правил.
Згідно із Законом про запобігання конфлікту
інтересів 2011 р. [26], держслужбовці зобов’язувалися
у 30–ти денний термін надати звіт Комісії з запобігання
конфлікту інтересів про всі види своєї діяльності, стан
майна свій та чоловіка/дружини, сімейний стан, дітей.
Окрім того, підприємствам, в яких державний
службовець мав що найменше 0,5% частки власності,
заборонялося вступати в ділові відносини з державним
органом, в якому працює цей держслужбовець. Заборона
застосовувалася й членів його родини.
Цього обсягу роботи, однак, виявилося недостатньо
для того, щоб офіційно закрити 23–ю главу до підписання
Угоди про вступ до ЄС у 2011 р. Несприятливу оцінку
виконання критеріїв глави 23 хорватська сторона
отримувала не лише з боку ЄС, а й зі сторони хорватських
громадських організацій. Так, у лютому 2011 р. 15
громадських організацій зі сфери захисту прав людини
оприлюднили звіт, який стверджував, що Хорватія не
готова закрити переговори в частині глави «Правосуддя
та основні права» і ставив під сумнів, що реформи є
незворотними [4]. Водночас, після проведених урядом
РХ консультацій з цими НГО, у травні 2010 р. був
оприлюднений ще один звіт, в якому висловлювалася
згода на закриття 23–ї глави із збереженням нагляду за
її виконанням.
Єврокомісія, хоча і погодилася на завершення
переговорів, все–таки зобов’язала Загреб завершити
всі реформи до моменту вступу в ЄС 1 липня 2013 р.
і проводила моніторинг за діями РХ у забезпеченні
критеріїв глав 23, 24 та 8, кожні шість місяців [5].
У жовтні 2012 р. Європейська Комісія оприлюднила
звіт про моніторинг за готовністю Хорватії до членства
в ЄС, в якому оцінила, що Хорватія досягла великого
прогресу у підготовці до повноправного членства в
ЄС [10]. Відзначалася висока ступінь узгодженості
законодавства РХ з правовими нормами ЄС. ЄК зазначала,
що імплементація реформи правосуддя та відповідного
плану дій відбувається згідно з визначеними термінами,
проте відкладена реалізація окремих законів. ЄК
відзначила прогрес у сфері покращення ефективності
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правосуддя та оптимізації діяльності судів, наголосила,
що кількості невиконаних судових рішень зменшена.
Згодом, у березні 2013 р. в своєму останньому звіті
про моніторинг за готовністю РХ до членства Єврокомісія
відзначила, що Хорватія зробила все потрібне і готова до
членства в ЄС [11].
Слід зазначити, що попри проведені реформи,
громадяни Хорватії і після вступу до ЄС не змінили
свого критичного ставлення до оцінки стану корупції в
країні. Так, згідно з антикорупційним звітом ЄС 2014 р.,
майже 94% хорватів вірили, що корупція в їхній країні
поширена (при середньому результату по ЄС 76%) [3].
Більше половини опитуваних зазначили, що корупція
впливає на їхнє повсякденне життя (в країнах ЄС 26%).
89% зазначили, що хабар та фаворитизм є найлегшими
шляхами, щоб отримати потрібні послуги в країні
(в країнах ЄС 73%). З такими результатами Хорватія
опинилася серед країн ЄС, де відчуття корупції було
найбільшим – Чехія, Латвія, Болгарія, Румунія та Греція.
Отже, Хорватія була змушена пройти довгий шлях
реформ і змін до законодавства у сфері правосуддя та
боротьби проти корупції, щоб максимально наблизитися
до європейських критеріїв та опинитися серед країн–
членів ЄС. Такий ретельний і прискіпливий підхід до
РХ з боку Єврокомісії у цих питання можна пояснити
небажанням Євросоюзу повторити невдалий досвід з
членством Болгарії і Румунії, які і після вступу до ЄС
з трудом вирішували системні проблеми у цих сферах.
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Fight against corruption as one of the main Croatia’s priorities
during negotiations on the EU membership 2006–2013
Adjusting to the EU criteria in the area of judiciary and fight against
corruption were core issues for Croatia over entire Euro–integration process.
Croatia put its main anticorruption efforts within the framework of the
negotiation Chapter 23 «Judiciary and Fundamental rights» with the focus on
optimization of the court system, strengthening capacities of the judiciary, creating
effective system of the anticorruption bodies and improving legislation in the
anticorruption area. As a result, Croatia and the EU signed an Accession Treaty
in 2011. However, the Chapter 23, as well as 24 «Justice, freedom and security»
and 8 «Competition policy», became а matter of the EU postnegotiation monitoring
mechanism till the moment of Croatia final accession in to the EU in July, 2013.
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Among the European Commission main requirements were not only adjustment
of legislation in the judiciary area, but also concrete actions in fight against
corruption such as prosecution and court verdicts in corruption cases against top
government officials. In 2013, after meticulous assessment of the Croatia’s efforts,
the European Commission finally approved EU membership for this country.
The article gives an overview of Croatia’s concrete steps in fulfilling the EU
criteria within the Chapter 23 in 2006–2013 on the basis of national legislation
analysis as well as international assessments, including those made by the EU and
the UN.
Keywords: fight against corruption, European integration of Croatia,
negotiation process on the EU membership.
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Досвід впровадження бюджету участі у США
Охарактеризовано значення бюджету участі для посилення
демократичних інститутів та детально проаналізовано його впровадження
у Чикаго (2009) та Нью–Йорку. Проаналізовано кожен з чотирьох етапів
американської моделі громадського бюджету (збори мешканців, опрацювання
проектів у малих групах, відбір проектів та голосування), в якому особлива
роль відводиться представникам громади або бюджетним делегатам,
які оформлюють пропозиції громадян у конкретні проекти. Виділено дві
основні цілі БУ в США, узгодження яких є досить складним завданням:
підвищення якості публічних послуг, що надаються мешканцям, та залучення
максимальної кількості громадян до процесу прийняття рішень.
Ключові слова: бюджет участі, демократія, місцеве самоврядування,
прозорість, підзвітність, дорадництво.

Останнім часом дедалі більше країн запозичують
досвід впровадження нового інструменту взаємодії між
громадянським суспільством та державою – бюджету
участі (БУ), який передбачає виділення публічних коштів
на реалізацію проектів, запропонованих громадянами.
До переваг бюджету участі слід віднести те, що він
надає громадянам можливість брати безпосередню
участь у прийнятті рішень про витрачання публічних
коштів, а політикам та чиновникам – актуальну і
достовірну інформацію про потреби та інтереси виборців.
Така демократична інновація стимулює громадян до
формування нових соціальних зв’язків, перетворює їх в
активних і свідомих учасників демократичних процесів.
БУ дає змогу громадянам без досвіду політичної діяльності
отримати необхідні знання і навички для реалізації свої
прав та повноцінної участі у процесі прийняття рішень.
Популярність цього інструменту взаємодії між
громадянами та органами публічної влади у світі
відображає зростання інтересу громадськості до
спільного управління, в якому громадяни, часто за
допомогою сучасних інформаційно–комунікаційних
технологій, виступають співтворцями державної
політики та агентами, які інформують осіб, які
приймають рішення. Завдяки участі у процесах
БУ громадяни більше дізнаються про особливості
бюджетного процесу на місцевому та державному
рівні, активніше залучаються до вирішення місцевих
проблем. В ідеалі БУ призводить до більшої підзвітності
та прозорості, оскільки громадяни отримують знання
та досвід вирішення місцевих проблем та притягнення
чиновників до відповідальності. Останні дослідження
переконливо демонструють, що за останні 20 років БУ
посилив управління, розширив можливості громадян та
якість демократії у Бразилії [4].
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Однак БУ має позитивний вплив не лише на
країни, що розвиваються, але й на стабільні демократії,
прикладом чого є Сполучені штати Америки.
Фінансовою основою для його впровадження стало те,
що багато членів місцевих рад Америки мають у своєму
розпорядженні так звані депозитні фонди, кошти яких
на практиці використовуються на власний розсуд. Так
до реформи 2014 року члени міської ради Нью–Йорку
отримували від 3 до 12 млн. на рік без необхідності
звітувати про ефективність їх використання [1].
Вперше у США БУ був реалізований у 49 районі
Чикаго в 2009 році, на реалізацію проектів якого
було витрачено 1,3 млн. дол. Ці кошти виділялися із
депозитного фонду для інвестицій в інфраструктурні
проекти, який мав у своєму розпорядженні кожен
член міської ради Чикаго. Процес БУ координується
Організаційним комітетом, що складається з понад
40 представників громади, місцевих благодійних
фондів, церков, асоціацій підприємців та НУО, які
на добровільних засадах займаються реалізацією
проекту. Цей комітет встановлює правила та процедури
процесу, організовує і проводить зустрічі, формулює
пропозиції, які передаються у бюджетний департамент
Чикаго. Представниками громади є волонтери, які
представляють усі адміністративні одиниці району.
До їх обов’язків входить аналіз поданих громадянами
пропозицій, зустрічі з експертами та чиновниками
міської адміністрації для формулювання конкретних
пропозицій, які будуть винесені на загальне голосування.
Участь у такому голосуванні може взяти кожен
мешканець, якому виповнилося 16 років незалежно від
наявності громадянства США.
Цілями
громадського
бюджету
в
Чикаго
проголошуються:
– справедливість, що проявляється у розподілі коштів
між кварталами, які найбільше потребували допомоги
та можливості участі у вирішенні бюджетних питань
кожного члена громади. Акцент на справедливості
та залученні найбільш маргіналізованих прошарків
підвищує ступінь репрезентативності процесу.
– включення, що передбачає залучення усіх членів
громади, особливо тих мешканців, які часто виключені
з політичного процесу, стикаються з перешкодами
для участі у вирішенні місцевих проблем або ж
розчарувалися у політиці. Роблячи усе можливе для
максимального залучення усієї громади та зменшення
перешкод для участі ініціатори БУ намагаються
зменшити вплив певних груп інтересів, що мають значні
ресурси, на процес прийняття рішень, результатом чого
є прийняття тих проектів, які найкраще задовольняють
потреби членів громади.
– згуртування для об’єднання усіх осіб, які пов’язані
з районом, шляхом налагодження діалогу та ефективної
співпраці, що дає змогу приймати найбільш оптимальні
рішення щодо розподілу бюджетних коштів. Спільне
визначення потреб, з’ясування наявних ресурсів та
прийняття консенсусних рішень сприяє не лише
об’єднанню громадян, а й розвитку співробітництва
між кварталами та різноманітними організаціями,
збільшенню соціального капіталу.
– збалансованість, оскільки демократичний процес
вимагає посилення участі індивідів у вирішенні низки
проблем. Досвід обговорення нагальних питань,
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усвідомлення реальних потреб оточення та розуміння
особливостей управлінських процесів дають можливість
громадянам формулювати життєздатні проекти,
проводити політичну соціалізацію молоді, формуючи
нове покоління політично активних громадян [2].
Перший цикл БУ розпочався в листопаді 2009 року,
коли були проведені збори кварталів, на яких мешканці
розпочали процес обговорення розподілу бюджетних
коштів. Вони були відкритими для усіх мешканців,
які запрошувалися для представлення та обговорення
різноманітних проектів покращення умов життя і
задоволення власних потреб. Мешканці визначали, які
саме проблеми є для них найважливіші і задоволення
яких потреб потрібно у першу чергу, на основі чого був
сформований список пріоритетів для фінансування з
бюджету. У ході цих зборів найбільш зацікавлені особи
могли зголоситися виступати представниками громади
на районному рівні і безпосередньо зайнятися розробкою
конкретних пропозицій у різних сферах.
На другому етапі відбулися зустрічі представників
місцевих спільнот у груді 2009 – березні 2010 року.
Представники громади спершу були поділені на шість
тематичних комітетів, до складу яких входило 16–20
осіб, а саме: парки та екологія; громадська безпека;
безпека дорожнього руху; вулиці; транспорт; мистецтво
та інші напрями. Протягом майже чотирьох місяців
вони заглиблювалися у суть проблеми чи потреби,
зустрічалися з експертами та розробляли конкретні
пропозиції, відповідно до пріоритетів громади,
визначених на першому етапі. У ході обговорення у
широкому колі заслуховувалися усі думки для прийняття
найкращого рішення.
Після завершення зустрічей представників розпочався третій етап – другий тур квартальних зборів, що
проводилися у березні 2010 року. На них учасникам
представники громади представили доопрацьований
список пропозицій, сформульованих на основі
побажань першого туру. Присутні могли висловити
побажання щодо видалення певних проектів зі списку
чи необхідності додавання нових. На цьому етапі також
активно використовувалися сучасні інформаційно–
комунікаційні технології, зокрема Інтернет–форуми
та онлайн дискусії, для максимального охоплення усіх
зацікавлених осіб.
На четвертому, останньому етапі проводилося
голосування щодо остаточного списку проектів, яке
проводилося протягом 5–10 квітня 2010 року. Участь у
ньому могли взяти усі мешканці, незалежно від наявності
громадянства, які могли обирати до 8 проектів. Загалом
у голосуванні взяло участь 1,7 тис. осіб – більше, ніж
очікувалося, особливо зважаючи на брак інформації у
ЗМІ. Обрані проекти були передані у міську раду Чикаго,
яка мала їх затвердити та ініціювати процес реалізації.
Спершу висловлювалися побоювання, що мешканці
49 району Чикаго не зможуть запропонують якісні
проекти, потрібні громаді загалом, однак результати
свідчать, що представники громади за підсумками
кропітких і масштабних досліджень часто виходили
за межі поданої пропозиції та особистих уподобань.
Вони часто підтримували пропозиції від інших
комітетів, демонструючи, що учасники БУ уважно
прислуховуються один до одного та зважують усі «за» і
«проти» кожного проекту. Водночас у ході БУ не вдалося
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залучити до обговорення вихідців з Латинської Америки,
хоча організатори розповсюджували інформацію та
матеріали також і серед іспаномовних мешканців району.
Виходячи з загалом позитивних результатів,
експеримент було продовжено, а низка інших
американських міст також взялася за впровадження
такого інструменту. В США кількість учасників БУ та
коштів, виділених для реалізації його проектів, майже
подвоюється, починаючи з 2011 року [3, р. 46–47]. У 2015
році Бостон, Чикаго та Нью–Йорк виділили 40 млн. дол.
для фінансування проектів у рамках БУ.
Так у 2011 році до експерименту з БУ вдався Нью–
Йорк. Слід зазначити, що історично бюджетний процес
у місті був непрозорим, що сприяло високому рівню
корупції при розподілі коштів бюджету, в рамках якого
кожен член міської ради міг розпоряджатися 3–11 млн.
доларів депозитного фонду. Таким чином БУ у Нью–
Йорку став найбільшим пілотним проектом, реалізованим
у США. Він сприяв підвищенню прозорості, підзвітності
та активізації громадян. У результаті його реалізації
вдалося досягнути двох цілей: 1) надати громадянам
безпосередню можливість формулювати і голосувати
за проекти; 2) підвищити обізнаність мешканців та
збільшити прозорість бюджетного процесу у місті.
Ініціаторами БУ в Нью–Йорку виступили дві
організації: Participatory Budget Project та Community
Voices Heard (CHV), члени яких були співголовами
Організаційного комітету, що складався з представників
депутатів від районів, що брали участь в експерименті,
та
різноманітних
організацій
громадянського
суспільства. У кожному з чотирьох районів, охоплених
експериментом, було створено організаційний комітет
кварталу, до складу якого входили громадяни та
представники місцевих організацій.
Чиновники міської адміністрації організували
фінансування процесу напряму або через різноманітні
пожертвування, а частину витрат взяла на себе CHV.
Зазначимо, що кожен член міської ради має у своєму
розпорядженні депозитний фонд не менше 1,4 млн. дол.
для фінансування інфраструктурних проектів. Чотири
члени міської ради Нью–Йорка спрямували кошти своїх
депозитних фондів на фінансування БУ на 2012–2013
роки, а на наступний бюджетний рік (2013–2014) ще
чотири члени ради зі своїх депозитних фондів виділили
понад 15 млн. дол. на фінансування проектів у рамах
БУ. Експеримент також отримав зовнішню допомогу
та донорську підтримку, а загальна сума фінансування
склала близько 200 тис. доларів, що було менше, ніж
очікувалося, тому більшість місцевих чиновниках на
добровільних засадах займалися реалізацією проекту.
Експеримент почався у вересні 2011 року, а
голосування щодо проектів було проведено у березні 2012
року. Спершу відбулися зустрічі мешканців, обраних
представників та НУО для ознайомлення з процесом
та початком добровільної роботи в організаційних
комітетах районів. Районний організаційний комітет
допоміг поділити район на квартали (зазвичай 4–5), в
яких у жовтні 2011 року були проведені перші збори
жителів. На цих зустрічах учасники, від яких не
вимагалося проживати у даному кварталі чи районі,
більше дізнавалися про проект, приєднувалися
до менших груп для обговорення пропозицій, а
також визначилися бюджетні делегати – особи, які
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зголошувалися зустрічатися протягом листопада–лютого
для формулювання і розробки пропозицій.
Бюджетні делегати працювали безпосередньо
з чиновниками міської адміністрації у спеціальних
тематичних комітетах (таких як транспорт; школи та
освіта; парки та зони дозвілля; громадська безпека;
житлово–комунальне господарство; охорона здоров’я
та екологія; громадські зручності; дороги, вулиці та
тротуари) та конкретизували пропозиції, зроблені
громадянами. В окремих випадках ці комітети
ділилися на підкомітети, наприклад у справах молоді
та пенсіонерів, до складу якого входили представники
відповідних демографічних груп. При цьому могла
виникнути проблема, що участь у БУ могли брати
особи, яким виповнилося 16 років, але право голосу
надавалася лише тим, хто досяг 18–чя. У результаті
молоді учасники, які працювали над пропозиціями, були
позбавлені можливості за них голосувати.
Перед цими комітетами ставилися такі завдання:
1) розглянути ідеї, подані на зборах району; 2) оцінити
реальні потреби району шляхом відвідування певних
об’єктів; 3) провести обговорення нових проектів;
4) працювати безпосередньо з міською адміністрацією;
5) підготувати проекти для голосування, при цьому
пріоритет мав віддаватися тим, результати реалізації
яких відчувалися протягом п’яти років, а вартість
перевищувала 35 тис. дол.
Бюджетні делегати мали гарантувати, що відібрані
проекти справді відбивають реальні потреби району, а
не лише уподобання тих, хто відвідував зустрічі району.
Відповідно, комітети часто відвідували місце, щодо
якого висувалися пропозиції, для оцінки потреб району,
наприклад його члени могли регулярно відвідувати
парки чи школи певного району для безпосереднього
ознайомлення з реальною ситуацією.
При цьому деякі координатори груп отримали право
висувати на перше місце «виграшні» проекти, які, на
їх думку, могли отримати найбільшу підтримку в ході
голосування. Бюджетні делегати зазвичай зустрічалися
щотижня протягом кількох місяців, а також комунікували
між собою через електронну пошту.
У лютому 2012 року відбувся другий раунд зборів
кварталу, на яких обговорювалися підготовлені
делегатами документи. За їх підсумками було проведене
загальне голосування у березні 2012 року.
На кожному етапі процесу були можливості для
публічного обговорення та прийняття спільних рішень.
Члени районного комітету вирішували де проводити всі
заходи і працювали безпосередньо з членами міської
адміністрації для поширення інформації. На першому
раунді зборів кварталів були присутні члени міської
ради, які спілкувалися з мешканцями.
Програма БУ в США має дві цілі, що проявляється
у різних підходах: покращення надання послуг та
поглиблення демократичного залучення. Кожна ціль
передбачає особливості у здійсненні деліберативного
процесу. Якщо на першому місці стоїть покращення
публічних послуг, то учасники стимулюються
продукувати конкретні і ефективні пропозиції, які
відносно легко можна реалізувати і які дадуть позитивні
результати для максимальної кількості мешканців.
У свою чергу акцент на розширенні участі громадян
передбачає включення усіх представників соціальних
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груп, насамперед маргіналізованих, до обговорення
та прийняття рішень. Іноді ці дві цілі можна досягти
одночасно, коли ефективний процес веде до більш
інклюзивного діалогу, що гарантує репрезентативність
процесу та високу ймовірність реалізації обраних
проектів. Проблема першої хвилі БУ в США полягала у
пошуку способу поєднання цих двох цілей: ефективності,
що орієнтується на результат, та включеності,
представництва інтересів усіх зацікавлених осіб.
Водночас досвід США засвідчив, що така
демократична інновація вимагає значних часових
затрат як з боку політиків та чиновників, так і
громадян, які схильні втрачати інтерес на проміжних
етапах процесу. Тим не менше оцінювати результати
БУ лише за кількісними показниками (проектами,
профінансованими з публічних бюджетів, явкою
громадян на зустрічі чи виборчі дільниці) було б
помилковим, оскільки у довгостроковій перспективі він
сприяє якісним змінам громадянського суспільства.
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У філіппінській столиці Манілі 13 листопада
2017 року було проведено 31 саміт Асоціації держав
Південно–Східної Азії за участю лідерів із 19 держав.
Відкрив саміт президент Філіппін Родріго Дутерте,
який почав свій виступ із того, що нагадав присутнім
про звільнення філіппінськими військами менше місяця
назад міста Мараві від терористів [1]. Не випадково
розпочато роботу Саміту саме цим питанням, оскільки в
субрегіоні ПСА спостерігається посилення радикалізації
та насильницького екстремізму. Іншими важливими
питаннями для обговорення стали: територіальні
розбіжності в Південно–Китайському морі, зростання
напруженості через ядерні і ракетні випробування
Пхеньяна, економічна інтеграція, дотримання прав
людини, розширення можливостей жінок, трудящих–
мігрантів, недоїдання, зміна клімату та бідність [2].
Окрім глав держав, які безпосередньо входять в
АСЕАН, на відкритті форуму також були присутні
інші світові лідери, чиї країни є партнерами по діалогу
«азіатської десятки». Зокрема, тут зібралися президент
США Дональд Трамп, прем’єр Держради КНР Лі Кецян,
прем’єр–міністри Японії і Канади Сіндзо Абе і Джастін
Трюдо, глава уряду Індії Нарендра Моді, генеральний
секретар ООН Антоніу Гутерріш, а також глави урядів
Нової Зеландії і Австралії Джасінда Ардерн і Мальколм
Тернбулл. Росію на манільських зустрічах представляв
прем’єр–міністр Дмитро Медведєв [1].
Асоціація держав Південно–Східної Азії (англ.
Association of SouthEast Asian Nations, ASEAN) –
геополітична та економічна міжнародна організація, до
якої входять 10 країн (Індонезія, Малайзія, Сінгапур,
Таїланд, Філіппіни, В’єтнам, Лаос, Камбоджа, М’янма,
Бруней–Даруссалам), розташованих в Південно–Східній
Азії. АСЕАН було засновано п’ятьма державами ПСА
– Індонезією, Малайзією, Сінгапуром, Таїландом,
Філіппінами підписанням Декларації АСЕАН в Бангкоку
(Таїланд) 8 серпня 1967 р. В січні 1984 р. до Асоціації
приєднався Бруней–Даруссалам, в липні 1995 р. –
В’єтнам, в липні 1997 р. – Лаос і М’янма, в квітні 1999 р.
– Камбоджа.
Метою асоціації було оголошено прискорення економічного розвитку та соціального прогресу в краïнах–
учасницях, захист миру та стабільності в регіоні, а також
надання краïнам–учасницям змоги мирного розв’язання
спірних питань [3, c. 7]. Нині загальна кількість населення
країн–членів АСЕАН становить 628 млн. чол. Оскільки
АСЕАН знаходиться на перетині важливих торгових
шляхів, а Сінгапур, Малайзія і Таїланд входять до числа
50 країн, які найбільш залучені до глобальної торгівлі,
Асоціація має всі необхідні інструменти для подальшого
розвитку за рахунок зростання торгових та інвестиційних
потоків. Усе це сприяє інтеграційним прагненням країн та
потенційному зростанню національних економік [4, c. 6].
На сьогодні багато дослідників порівнюють АСЕАН
з ЄС, погоджуючись, що вони представляють абсолютно
різні інтеграційні моделі. На відміну від Європи,
для ПСА інституційне будівництво є другорядним
через надзвичайну різноманітність регіону. Дві
моделі інтеграції – ЄС і АСЕАН – відрізняються як
«сімейна модель» і модель «гарного сусідства». Друга
модель, хоч і визнає необхідність інституціоналізації,
проте не вважає її життєво необхідною. Очевидно,
ближчим АСЕАН є «процес паралельної національної
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дії», що відбувається в Скандинавських країнах і
уникає створення наднаціональних інституцій. Угоди
щодо співробітництва доповнюються адаптацією
національних законів і регуляцій, легалізацією й
гармонізацією стандартів на противагу створенню нових
регіональних структур [3, с. 8].
31 саміт АСЕАН відзначився інтенсивним графіком
роботи, за результатами якого 14 листопада 2017 р.
було прийнято наступні документи: Декларація на
десятиріччя щодо захисту прибережного та морського
природоохоронного середовища в Південно–Китайському морі (2017–2027) [5]. Декларація АСЕАН
про запобігання та боротьбу з кіберзлочинністю [6].
Манільська декларація по боротьбі з радикалізацією
та насильницьким екстремізмом [7]. План дій щодо
розширення прав і можливостей жінок в АСЕАН [8].
Манільська декларація про 20–річчя співробітництва
АСЕАН+3 [9]. Консенсус АСЕАН щодо захисту та
просування прав трудящих мігрантів [10].
Окрім вище перерахованих декларацій, було
підписано спільну заяву АСЕАН–США присвячену
пам’ятному саміту до 40–річчя діалогових відносин.
Взаємовідносини між АСЕАН та Сполученими Штатами
вперше було започатковано у вересні 1977 р. Двостороння
співпраця щороку зростала і розширювалася, охопивши
широке коло питань, включаючи політичну і безпекову,
економічну та торговельну, соціальну та культурну
сфери. В 2015 р. співпраця між АСЕАН та США
розвинулася до рівня стратегічного партнерства. У
2008 р. Сполучені Штати стали першою країною, яка
не будучи членом АСЕАН призначила постійного
посла США в АСЕАН, а в 2009 р. США приєдналися до
Договору про дружбу та співробітництво в Південно–
Східній Азії (TAC). Новий та більш якісний рівень
співробітництва було започатковано після проголошення
стратегічного партнерства в Куала–Лумпурі в 2015 р. та
Плану дій (2016–2020 рр.).
Важливим індикатором тісного економічного
співробітництва є дані щодо експорту–імпорту, так
країни–члени АСЕАН разом посідають четверте місце
по експорту для компаній США та одночасно займають
четверте місце по імпорту в США. У 2016 р. загальний
обсяг двосторонньої торгівлі складав 211,8 млрд. доларів.
У 2015 р. експорт до АСЕАН забезпечував понад 500 000
робочих місць у США [11].
Існує думка, що з самого початку заснування АСЕАН,
ця організація розраховувала на тісну співпрацю з США,
і, передусім, у безпековому вимірі. Принаймні у період
«холодної війни» більшість країн ПСА постраждали від
соціально–економічних труднощів і опинилися перед
численними викликами, що змусило їхні уряди скороти
витрати на оборону та шукати колективного захисту в
рамках двосторонніх угод. Таким чином, двосторонні
домовленості почали відігравати провідну роль у
відновленні та зміцненні регіональної безпеки і Сінгапур,
Філіппіни, Таїланд, Індонезія, Малайзія та Бруней стали
розглядати в якості потенційного захисника саме США.
Утім відносини АСЕАН зі США ускладнювалися
через американську стратегію «розширення і
залучення», просування демократії та «універсальну»
концепцію прав людини, що сприймалось в країнах
Асоціації як втручання в їхні внутрішні справи. Коли
з’ясувалося, що економічна криза, яка почалася в США,

405

Випуск 127

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

різко послабила їх позиції в регіоні, для країн АСЕАН
стало очевидним факт послаблення американського
впливу. Ослаблення позицій Вашингтона в АТР
викликало одвічний для асеановських еліт страх
китайського домінування в регіоні. АСЕАН висловився
за збереження американської військової присутності
як фактору стримування в регіоні. Навіть Індонезія та
Малайзія, які неодноразово критикували дії США в АТР,
підтримали документи, в яких організація закликала
зберегти той рівень безпекових зобов’язань Вашингтону,
що існував у період «холодної війни».
У відповідь США переглянули свої підходи до цієї
проблеми – затвердили у Стратегічній ініціативі для
Східної Азії (1992 р.) мінімальний рівень військової
присутності, а у 1995 р. взагалі ухвалили рішення про
припинення процесу скорочення. Як відомо, до азійської
кризи більш вираженим був політичний вплив США
й економічний вплив Японії у ПСА, тоді як зростання
Китаю розцінювалося державами АСЕАН у категоріях
«китайської загрози». Позиція АСЕАН з прав людини була
викладена в заяві міністрів закордонних справ держав–
членів у липні 1993 р., згідно з якою вигоди колективу/
суспільства
мають
переважувати
індивідуальні;
основою «прав людини» є економічний розвиток, який
забезпечується політичною стабільністю в державі; права
людини не підлягають загальній формулі й відрізняються
залежно від рівня соціально–економічного розвитку й
соціокультурних основ держави.
У постбіполярний період інтерес США до країн
АСЕАН не тільки зміцнився, але й знайшов більше
практичне втілення. У перше десятиліття 1990–2000 рр.
основна увага приділялася економічній складовій,
більшою мірою, ніж політичній. Процес формування
організації, так само як і її членів окремо вимагав
величезних економічних ресурсів. США співпрацювали
з АСЕАН у сфері торгівлі, технологій та інвестицій.
Підписання представниками США та послами
країн АСЕАН Меморандуму по взаєморозумінню
в грудні 1990 р. дозволили скликати регулярні
міністерські зустрічі з питань торгівлі та робочу
групу високопосадових осіб, щоб вивчати можливості
розширення торговельно–економічних відносин між
США і АСЕАН. До 1994 р. АСЕАН стали четвертим
найбільшим торговим партнером США після Канади,
Японії та Мексики.
Терористичні акти 11 вересня 2001 р. в Нью–
Йорку і Вашингтоні стали важливим переломним
моментом в стосунках США і АСЕАН, імпульсом до
взаємного зближення. Після того, як стало відомо про
зв’язок терористів, які вчинили теракти 11 вересня,
з терористичними організаціями в Азії, ПСА була
оголошена другим фронтом по боротьбі з міжнародним
тероризмом. Адміністрація Дж. Буша–мол. заклала основи
довгострокового антитерористичного співробітництва
США і АСЕАН і розвитку багатосторонньої співпраці
у галузі безпеки в АТР. Одночасно спостерігалось і
зміщення акцентів Вашингтону у визначенні значущості
самої АСЕАН. Асоціація стала розглядатися як
дієздатний і пріоритетний партнер для поступового
вбудовування США в регіональні економічні структури
[12, с. 158–160].
Найбільш плідна співпраця між США та АСЕАН
спостерігалася за урядування Б. Обами, який зробив
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наголос на статусі США як «тихоокеанської держави–
резидента» в термінах географії, історії, альянсів,
економічних відносин і зв’язків між народами. В
умовах глобальної фінансово–економічної кризи
завдяки збереженню стабільності фінансового сектора
і прийняттю значних державних стимуляційних
програм деяким східноазійським державам (Китай,
Індія, В’єтнам, Індонезія) вдалося зберегти економічне
зростання на досить високому рівні, що посилювало
роль Східної Азії в одужанні американської і глобальної
економіки. Їй відводилася ключова роль у реалізації
Національної експортної ініціативи президента Обами зі
збільшення американського експорту за 5–річний період
(до 2014 р.) удвічі.
Центральною ланкою стратегії «залучення» США до
Східної Азії було розширення і поглиблення їх взаємодії
з АСЕАН, що обумовлювалося: визнанням її центральної
ролі у процесах регіональної інтеграції у Східній Азії/
АТР; проходження через ПСА критично важливих
для світової торгівлі морських шляхів; постійною
регіональною нестабільністю як через внутрішні
процеси у більшості регіональних країн, так і через
періодичне загострення міждержавних територіальних
суперечок; перетворенням АСЕАН на другу після
Китаю рушійну силу глобальної економіки. США мала
в країнах АСЕАН удвічі більше інвестицій, ніж в Китаї.
Про посилення взаємодії США й АСЕАН у
військовій сфері свідчило призначення у 2011 р.
Тихоокеанським командуванням США офіцера зі
зв’язку до Місії США в АСЕАН з метою сприяння
поглибленню і розвитку довгострокового залучення
Департаменту оборони до зустрічей «АДММ+» й
інших регіональних форумів у сфері оборони, а також
обміну інформацією між Департаментом оборони США
й іншими американськими агенціями щодо програм
багатосторонньої безпеки в ПСА.
Важливого значення США надавали Ініціативі
Нижнього Меконгу, яку вони розглядали як ключовий
компонент співробітництва з АСЕАН та загальної
стратегії США в Східній Азії. США запропонували
власний проект розвитку Нижнього Меконгу в складі
лише держав АСЕАН. Його метою було визначено
підтримку цілей створення Спільноти АСЕАН шляхом
ліквідації розриву в рівні розвитку її членів і сприяння
поєднуваності ПСА через інфраструктурне будівництво,
охорону водних ресурсів, розвиток сільськогосподарської
й продовольчої безпеки, освіти, охорони здоров’я, а
також менеджмент транснаціональних проблем, таких як
загроза пандемічних хвороб, негативний ефект розвитку
гідро–електроенергетики, зміна клімату, руйнування
навколишнього середовища.
Отже, адміністрація Обами підняла політичні
відносини США з АСЕАН на більш високий рівень,
ініціювала численні проекти в торгово–економічній
сфері з акцентом на розвитку, партнерстві й підтримці
регіональної інтеграції в ПСА [13, с. 407–416].
Важливим індикатором двостороннього співробітництва США та АСЕАН на сучасному етапі є участь
президента США Дональда Трампа в 31 саміті АСЕАН
на Філіппінах. Під час своєї промови Д. Трамп заявив,
що Сполучені Штати Америки зберігають прихильність
центральній ролі форуму АСЕАН для «глобального
співробітництва» в регіоні, а дипломатичне партнерство
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в межах АСЕАН «сприяє гарантуванню безпеки і
процвітанню американського народу і всіх народів індо–
тихоокеанських націй» [14].
На передодні 31 саміту АСЕАН американський
президент розпочав своє азійське турне, яке є найдовшою
за останніх 25 років поїздкою глави Білого дому в цей
регіон, з відвідин Гавайських островів. Під час 12–ти
денного візиту, який відбувався в період високої напруги
у відносинах із Північною Кореєю, американський
президент відвідав п’ять країн.
Північна Корея останнім часом нарощує свої ядерні
й ракетні випробування на порушення резолюцій Ради
безпеки ООН. США застерігали, що не виключають
жодних варіантів своїх дій у відповідь через активізацію
ракетних та ядерних випробувань.
На базі ВПС Гікгем на острові Оагу американського
президента ознайомили з таємним звітом Тихоокеанського командування збройних сил США. Після
брифінгу Д. Трамп із першою леді Меланією відвідали
Перл–Гарбор і поклали квіти до меморіалу корабля
«Аризона», який затонув 7 грудня 1941 р. під час атаки
японських літаків на американську базу.
Під час виступу на американській військовій базі
Йоката перед американськими військовими, Д. Трамп
заявив: «Ніхто, жоден диктатор, жоден режим... не мають
недооцінювати рішучість американців».
Після Японії Д. Трамп відвідав Південну Корею,
висловивши підтримку Сеулу. Під час візиту в Пекін
американський президент закликав Китай зайняти
більш жорстку позицію щодо Пхеньяну. Д. Трамп також
закликав Китай здійснити додатковий тиск на Північну
Корею, задля припинення їхньої діяльності та згортання
програми поширення ядерної зброї. У В’єтнамі
Д. Трамп взяв участь у саміті Азійсько–Тихоокеанського
економічного співробітництва (АТЕС) в місті Дананг, а
також відвідав Ханой.
Відтак азійський марафон Д. Трампа мав дві основні
стратегічні цілі: заспокоїти союзників та стратегічних
партнерів США, показати що Вашингтон залишається
стійким у своїй опозиції щодо випробувань балістичних
ракет та ядерної зброї в Північній Кореї. Друга мета
поїздки Д. Трампа в Азію полягала в демонстрації того, що
США продовжує підтримувати ключові багатосторонні
інституції регіону, зокрема АТЕС та АСЕАН [15].
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Глобализация и новые вызовы современности
на традиционном Востоке
Глобализация – это двусторонний процесс. Она заставила вернуться
к перспективам развития Востока. Таким образом, в науке все чаще
встречаются
необычные
интерпретации
проблемы
глобализации
мусульманского мира в развитии межкультурных отношений в контексте
Востока и Запада.
Глобализация показала, что исламский мир, становясь современным,
оказался на грани двух разных моделей: неорганическое развитие,
воплощающее модернизацию, основанную на западной культуре, и практику
незападных моделей органического развития.
Ключевые слова: глобализация, ислам, традиция, современность,
модернизация.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Являясь сложным и объективным историческим
процессом, глобализация систематически притесняет
национальные и культурные единицы в одно целое. Она
не признает традиционные дипломатические отношения:
границы, территория, атрибуты государственности
постепенно теряют национальную значимость. Поэтому,
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внешне, глобализация является, как бы причиной исчезновения суверенитета стран.
Но последнее время, мы все чаще становимся
свидетелями того, что процесс, также динамично
разъединяет мир на локализированные части. Она
стимулирует к развитию основанной на собственной
исторической практике и традиции народов. В связи
с этим, такие исследователи, как У. Бек, не случайно
утверждают, научное переосмысление основ мирового
развития требует новые подходы, так как с привычные
исследования не дают ожидаемые результаты [1, c. 34].
Глобализация является двухсторонним процессом.
Она заставила заново пересмотреть перспективы
развития Востока. Так, в науке все чаще замечаются
необычные интерпретации к проблеме глобализации
мусульманского мира в развитии межкультурных
отношений, в контексте Восток–Запад.
Цели статьи. Вот уже несколько столетий Западная
культура, в виде вызова «модерна» и, как олицетворение
социального, экономического и культурного развития,
меняет мировой порядок, тем самым глобализируя
планету. Столкнувшись с разными проблемами
модернизации, Восток всегда отличался сложными
попытками «ответа» на любой вызов. Исследования
показали, до сих пор, Исламский Восток выделяется тремя
разными ответами: модернизацией, секуляризацией и
фундаментализмом [2, c. 3]. Современный вызов в виде
«возрождении религии» настораживает общественность
не меньше, чем фундаментализм.
1. Глобализация, как перекресток двух
миров. Глобализация показала глубокую социално–
культурную проблематичность модернизации в мусульманском мире. Так, за эти годы, акцентуируя
на модернизациюреализованной административно–
реформисткими методами, власти Востока смогли
привлечь ее только к отдельным материально–
практическим отраслям.
Глобализация показала, что Исламский мир становясь
современным находил себя на пороге двух, разных
моделей: неорганичного развития олицетворяющего
модернизацию на основе Западной культуры и практикой
не западных моделей органичного развития. В этом
плане, часто модернизация и глобализация олицетворяли
единый процесс.
Глобализация заставила смотреть Восток и Запад на
себя, через разные временные поля. Время Запада была
более современным, и поэтомудля людей Востока его
культура принималась продуктом Западных реалий. В
такой ситуации мусульмане чувствовали себя, как бы
на перекрестке двух миров: жизнью с традиционными
реалиями с одной, и развитием с западными ценностями
с другой [3, c. 32]. Поэтому, для обществ с традиционным
укладом жизни переход к современности становился
тяжелым процессом.
Как одна из форм социального развития, модернизация, по сути, является процессом становления
современного общества и преодоления традиционности
путем социальных изменений. Она склонна к
глобализации и является также процессом приближения
мусульманских обществ к западному миру в
экономическом, в политическом и в культурном плане.
Но этот процесс привлек Восточные страны, которые
никак не могли оторваться от своих традиционных уз
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к непрерывному процессу, как выражался З. Бауман
«принудительного и безумного развития» [4, c. 30], а
людей к тяжелой борьбе со своими психологическими
комплексами неполноценности.
Глобализация показала, что мусульманские общества,
как и Западные, могут предлагать совершенно иные модели
развития. Так, при модернизации развитие проходит не
только на основе определенных моделей, также на выборе
обдуманной политики и организованности социальных
трансформаций. Приемлемый выбор проектов модерна
ставит пути Востока и Запада, не только на перекрестки,
но и на параллельные дороги.
По сути, органичный путь социальной деятельности,
в становлении будущего, предлагает разные модели,
одной из которых и является глобализация. Сегодня
глобализация в мусульманских странах, развивается с
одной стороны авторитарными методами и проявляется
в виде реформ модернизации и отличается динамикой
становления современности на основе своих традиций
с другой. Вэтом плане, глобализация, как объективный
процесс стимулирует также конструктивные и
перспективные тенденции в Исламском мире. Эти
тенденции стремительно меняют лицо мусульманского
мира, сильно влияя на новую международную систему,
как утверждает А. Р. Мухамметов [5, c. 1].
Известно, что влияние Ислама значительно
проявляется в повседневной жизни мусульман. Глобализация показала, что мусульманский мир выбирая пути
в борьбе за идентичность, уделяет особое внимание на
отношения религии и общества. За годы секуляризации
общество притесняло религию, фундаментализм
наоборот, поставил Ислам перед каждым мусульманином
в виде жизненного вопроса, а модернизм восстановил
Исламские ценности на фоне современности и представил
перед ним новые пути развития.
По
утверждениям
некоторых
аналитиков
фундаментализм, это локальный ответ религиозной
идентичности Исламского Востока на вестернизацию.
Так, с глобализацией выделяется одна истина, которая
проявляется в том, что Ислам, как образ жизни выставляет
перед каждым индивидом неприкасаемую преграду,
связанную с вопросами веры. Мусульманин, несмотря на
свое национальное происхождение и социальный статус,
прежде всего, представляет интересы религии перед
обществом, чем свои. Поэтому, для Исламских обществ,
проекты модернизации, исключающие религиозные и
моральные ценности не раз обрекались на неудачу. В
этом плане, проблему исламского фундаментализма,
который привлек внимание мирового сообщества, можно
принимать также, как попытку передачи значимости
религиозным ценностям перед влиянием Западной
культуры в процессе модернизации.
Таким образом, в процессе глобализации
мусульманский мир, как бы разделяется на две части. На
одной стороне стоит религиозный фундаментализм со
своим традиционном укладом жизни, на другой стороне
Ислам возрождающий себя заново в контексте своих
традиционных ценностей.
2. Новая современность. Процесс глобализации
показал, что становясь современным, контуры Мусульманского Востока сильно меняются. Мусульманское
населениераспространяется на все более широкие
территории. Растущее число мусульман в мире приниЗбірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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мается преимуществом Ислама. «Исламский мир»
преодолевает свои традиционные географические
грани на Востоке [6, c. 89]. Постепенно он принимается
в социокультурном плане, как экстерриториальное
понятие, охватывающее глобальное пространство. В мире
стремительно растут франкоязычные (ислам франкофон),
испаноязычные,
англоязычные,
русскоязычные
мусульмане сформировывая транснациональную идентичность на базе религиозной идеологии. Восток
становится культурным и политическим центром этой
идентичности. Поэтому, если учесть новые тенденции
социально–культурного развития человечества, твердо
можно сказать что, ситуация сильно влияет и на
новую идентичность мусульман. С одной стороны она
направляет транснациональное политическое сознание на
экстремизм, а с другой питает его современными идеями.
Под влиянием западных ценностей приоткрываются
новые возможности для становления современного–
возрождающего Ислама. Динамика этого движения
определяется,
прежде
всего,
провалом
идеи
«универсальной цивилизации», где проявляется, в
виде основной тенденции органичного развития.
Оно оценивается олицетворением идеи множества,
плюрализма и мультикультурализма, прежде всего
в тех мусульманских странах, где политический
Ислам не глубоко укоренился в обществе. Впереди
движения идут с одной стороны разные политические,
религиозные лидеры, экстремистские группировки, а
с другой студенты, философы, учителя, образованные
духовные лица.
Глобализация показала, что движение «возрождение
ислама» зависит во–первых, от возможности интеграции
мусульманского населения в современный мир.
Проведение политических реформ, формирование
демократического сознания мусульман, информирование
их о правах человека и гражданских свободах,
разработка механизмов урегулирования процессов
внутри ислама, стимулирование толерантности,
плюрализм и демократические отношения мусульман
с не–мусульманами, вот цели движения «возрождение
Ислама».
Информация и технологии играют ключевую роль
в распространении «движения». Так, глобализация
сильно усилила информационность Ислама в виде
интернет сайтов, телевидения, газет, публикаций,
университетов и т.п.
Глобализация показала, что влияние Ислама на Запад
на пороге XXI века не пустые слова. Она привлекла
внимание интеллектуалов к более серьезной проблеме,
как «Исламская угроза». Его серьезно изучают,
как социальный феномен в развитии человечества.
Неудивительно, что даже некоторые аналитики США,
в лице директора проекта «Всемирная исламская
инициатива» Абдесалама Маграуи утверждают, что в
центре борьбы с фундаментализмом должна стоять не
военная интервенция, а поддержка «реформистского
движения», как «возрождение ислама» внутри Ислама
[7, c. 28–29].
Сегодня некоторые страны поддерживают политику
нетрадиционного «возрождения». Как утверждает
С. Хантингтон, «подобно другим проявлениям религиозного возрождения, Исламское возрождение является
одновременно и следствием модернизации, и попыткой
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схватится с ней в рукопашную» [8, c. 174]. Поэтому, в
общем, движение проявляется по–разному. В некоторых
странах оно проникает в политику, а в других политики
показывают, что «ислам–это решение проблем только
с моралью, идентичностью, смыслом и верой, но не
проблема социальной справедливости, политических
репрессий, экономической отсталости и военной
слабости» [8, c. 181].
Выводы. Таким образом, как исторический процесс
глобализация предоставляет разные возможности для
культурного и экономического развития человечеству.
Модернизация, сопровождающая глобализацию, является только одной из них.
Несмотря на многочисленные попытки, процессы
модернизации не смогли трансформировать мир
Мусульманского Востока на модерн по образцу Европы.
Ислам привязывал мусульман к традиции намного
сильнее, чем модернизация притесняла религию из
политической и социальной деятельности общества.
При этом, глобализируясь, мусульманский мир
все чаще находил себя в более современном мире, где
возможности прав человека выражались в свободном
вероисповедании и в соблюдении традиций. С изменениями трансформировались отношения общества и
религии, где выбор между ними отнюдь не считался
обязательством. В таком обществе постепенно менялась
и сама религия. Ислам заново возрождался. Думаем, еще
можно доказать, что Исламское возрождение, является
также органичным развитием и процессом изменений
политических приоритетов религиозных доктрин,
которое проявляется в зависимости от исторических
и культурных особенностей народа той страны, где
усиливается роль Ислама.
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Globalization and the new challenges of modernity
in the traditional East
Globalization is a two–way process. She forced to return to the prospects
of the development of the East. Thus, in science more and more often there are
unusual interpretations of the problem of globalization of the Muslim world in the
development of intercultural relations in the context of East and West.
Globalization showed that the Islamic world, becoming modern, was on the
verge of two different models: inorganic development, embodying modernization
based on Western culture, and the practice of non–Western models of organic
development.
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Глобалізація і нові виклики сучасності
на традиційному Сході
Глобалізація – це двосторонній процес. Вона змусила повернутися до
перспектив розвитку Сходу. Таким чином, в науці все частіше зустрічаються
незвичайні інтерпретації проблеми глобалізації мусульманського світу в
розвитку міжкультурних відносин в контексті Сходу і Заходу.
Глобалізація показала, що ісламський світ, стаючи сучасним, опинився на
межі двох різних моделей: неорганічний розвиток, який втілює модернізацію,
засновану на західній культурі, і практику незахідних моделей органічного
розвитку.
Ключові слова: глобалізація, іслам, традиція, сучасність, модернізація.

***

References
1. Bek U. Chto takoe globalizacija? Oshibki globalizma–otvety na
globalizaciju / per. s nem. A. Grigor’eva i V. Sadel’nika. – M.: Progress–
Tradicija, 2011. – 280 s.
2. Malysheva D. Islam v sovremennom mire // Novyj Mir. – 2002.
– №2. – 13 s. – http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2002/2/maly–pr.html,
(07.02.2015. 07:42).
3. Fedotova V. G. Modernizacija «drugoj» Evropy. – Moskva, 1997.
– 255 s.
4. Bauman Z. Individualizirovannoe obshhestvo / Per. s angl. Pod
red. V. L. Inozemceva. – M.: Logos, 2002. – 390 s.

410

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Виткалов С. В.,
кандидат мистецтвознавства, доцент
кафедри культурології і музеєзнавства,
Рівненський державний гуманітарний університет
(Україна, Рівне), sergiy_vsv@ukr.net
Виткалов В. Г.,
кандидат педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри культурології і музеєзнавства,
Рівненський державний гуманітарний університет
(Україна, Рівне), sergiy_vsv@ukr.net

Науковий підсумок року:
ХІІІ міжнародна науково–практична конференція
«Євроінтеграційні процеси в сучасній Україні:
проблеми та перспективи розвитку» в м. Рівне
16–17 листопада 2017 року в Рівненському державному гуманітарному університет відбувся черговий
міжнародний науковий захід – ХІІІ міжнародна науково–
практична конференція зазначеної вище тематики. Його
особливістю стало те, що до складу співорганізаторів,
окрім традиційних уже МОНУ та управлінських
структур Рівненської обласної державної адміністрації,
увійшли Інститут культурології Національної академії
мистецтв України і Поморська академія м. Слупськ
(Польща), що надала йому відповідного статусу. Це
знайшло свій вияв і у підготовці наступних наукових
збірників, адже між РДГУ в особі зазначеної кафедри
та Інститутом культурології НАМУ укладено угоду,
затверджену Міністерством юстиції України, про
спільну наукову діяльність.
Заявки подали 490 осіб із 107 різнопрофільних
наукових і освітніх структур, у т.ч. 65 ВНЗ різних рівнів
акредитації, 34 з яких мають статус національних, а
також наукових установ системи НАНУ та її галузевих
академій, значної кількості спеціалізованих художніх
закладів (шкіл–десятирічок), національних історико–
культурних, історико–меморіальних заповідників тощо.
Серед учасників – 5 представників Китайської Народної
республіки, 4 – ВНЗ Польщі, 1 – Білорусії, декілька з
Російської Федерації. Якісний склад заходу достатньо
високий: науковий ступінь і вчені звання має 123 особи
(48 – докторів наук, професорів), 8 – докторантів; серед
заявлених 83 аспіранти та пошукувачі наукових ступенів,
48 магістрантів. Це значно перевищує якісні показники
учасників минулорічного наукового заходу. Брали участь
у конференції і 78 студентів різних ВНЗ України.
Цілком прогнозованим став той факт, що секція
«Євроінтеграційні процеси: проблеми та перспективи
розвитку» стала однією з найпотужніших як за науковим
статусом, так і проблематикою, взятою для обговорення,
що засвідчує той факт, що питання євро інтеграційних
контактів країни залишаються й надалі актуальними
для української спільноти. При чому переконливим є
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те, що чим ближче до кордону з Європою знаходиться
ВНЗ, тим більше учасників із цього закладу порушують
акцентовану проблематику.
Ще однією характерною рисою виокремимо те,
що питання духовності, культурного розвитку стає, як
свідчить Програма конференції, предметом дослідження
і в спеціалізованих закладах не культурологічного
спрямування: технічних та лісотехнічних університетах, навчально–реабілітаційній академії, гірничо–
металургійній
академії
(Польща),
Институте
приборостроения (РФ) та ін. Та й 13 ЗОШ різних типів,
представники яких взяли участь в обговоренні заявленої
проблематики, також є свідченням намагання сучасної
школи, у т.ч. і її спеціалізованої ланки, знайти свої точки
дотику з мережею ВНЗ, узгодити спільний план дій у
гуманітарній сфері. До речі, секція ІІ. «Вітчизняний
культурно–освітній простір та його методологічне й
методичне забезпечення» за кількістю учасників стала
однією з найбільших, що засвідчує сталий інтерес до
проблем реформування сучасної освіти.
Проведення заходу було організовано не лише у
межах аудиторій університету, але й, виходячи з напряму
наукового пошуку, в найбільш оригінальних центрах
концентрації культурної спадщини – залах Волинської
ікони, де, серед іншого, зберігається одна з найстаріших
ікон Волині – Дорогобузька Богоматір (ХІІІ ст.) обласного
краєзнавчого музею та галереї європейського живопису
«Євро–Арт», у фондах якої наявні потужні колекції
західноєвропейського (Г. Дж. Пауелс (56 картин),
С. Далі, М. Трейбоша, А. Рігера, Е. Ерба, Дж. Бастіана
та ін.), закарпатського живопису (А. Коцки, Ф. Манайла,
Й. Бокшая, А. Ерделі), знакові твори радянської доби
В. Зарецького, М. Глущенка та сучасних майстрів образо
творення – В. Цвєткова, Ю. Патика, Ю. Ямаша тощо.
А це, у свою чергу, надало можливість учасниками
певною мірою долучитися й до місцевого культурного
потенціалу, розширити уяву про потенціал регіональної
культурної практики.
Головним підсумком проведеної конференції
стало те, що захід певною мірою дав змогу побачити
чим живе наукова спільнота, яка проблематика є
пріоритетним напрямом її наукової самореалізації, що
очікує українська гуманітарна інтелігенція в результаті
проведення подібних кроків тощо.
На підставі проведеного і обговореного можна значно
скоригувати власний рух і систему самоорганізації як
педагогічного колективу, так і студентської наукової
діяльності. Одним словом, організація таких та їм
подібних заходів є важливою стимулюючою складовою в
системі сучасної організації наукової діяльності загалом.
А участь у наших заходах представників іноземних ВНЗ
– це ще й нагода порівняти напрями та методики, а також
власну проблематику у світовому культурному контексті.
Адже декілька річна участь у наших міжнародних

411

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Випуск 127

наукових заходах, приміром, представників львівської
наукової музичної україністики дає змогу, з одного
боку, ствердитися сформованому там новому напряму
наукового пошуку – музичній антропології і активно
залучати до цього процесу групу науковців із Китайської
народної республіки, а з іншого – стимулює і українську
спільноту до пошуку власних шляхів навчально–
наукової діяльності. Адже «подвійний диплом» сьогодні
– це не лише декларація, а цілком реальна перспектива
міжкультурної діяльності у світовому культурному
просторі для усіх ВНЗ України.
Робота конференції відбулася у наступних секціях:
І. «Євроінтеграційні процеси: проблеми та перспективи розвитку» (РДГУ)
ІІ. «Вітчизняний культурно–освітній простір та його
методологічне й методичне забезпечення» (РДГУ)
ІІІ. «Регіональна культурно–мистецька проблематика
як предмет наукового дослідження» (КЗ «Рівненський
обласний краєзнавчий музей»)
ІV. «Теоретико–прикладні питання вітчизняного
культурно–мистецького простору» (галерея європейського живопису «Євро–Арт»)
V. «Культурно–мистецькі проблеми України крізь
призму досліджень молодих науковців» (РДГУ).
Vitkalov S. V., candidate of art history, associate professor
of the Department of Cultural Studies and Museology of Rivne State
Humanitarian University (Ukraine, Rivne), sergiy_vsv@ukr.net
Vitkalov V. G., candidate of pedagogical sciences, professor, head
of the Department of Culturology and Museology of Rivne State
Humanitarian University (Ukraine, Rivne), sergiy_vsv@ukr.net
Scientific outcome of the year: the XIII international scientific–
practical conference «European integration processes in modern
Ukraine: problems and prospects of development»
in the city of Rivne

***
Крюков В.,
доктор історичних наук, професор кафедри
всесвітньої історії та міжнародних відносин,
Луганський національний університет ім. Тараса
Шевченка МОН України (Україна, Старобільськ),
gileya.org.ua@gmail.com

Рецензія на монографію: Фергад Туранли
«Козацька доба історії України в османсько–
турецьких писемних джерелах (друга половина
XVI – перша чверть ХVIII століття)»
Змістовно–проблемне коло монографії Фергада
Туранли «Козацька доба історії України в османсько–
турецьких писемних джерелах (друга половина XVI
– перша чверть ХVIII століття)» охоплює знакові для
історії України події національно–визвольної боротьби
українців проти національного гноблення з боку Речі
Посполитої, до якої були залучені інтереси провідних у
міжнародній політиці країн того часу, а саме Османської
імперії, Кримського ханства та Московського
царства. Не зважаючи на те, що дана проблематика
є загальновідомою в історичній науці, інтерес до неї
тільки посилюється. Монографія Ф. Туранли висвітлює
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цю доленосну в історії України подію з позицій однієї
із наймогутніших держав того часу – Османської
імперії, яка була її безпосередньою учасницею. Дійсно,
дослідження Ф. Туранли базується на комплексному
джерелознавчому опрацюванні майже усієї сукупності
османсько–турецьких писемних документів, які
містять у собі інформацію про козацько–гетьманську
Україну другої половини XVI – першої чверті ХVIII ст.
Вагомість цього факту визначається велетенською
дослідницько–пошуковою роботою щодо виявлення,
відбору, систематизації та адекватного перекладу
оригінальних арабографічних текстів. Зазначимо, що
така дослідницько–пошукова робота здійснена вперше у
вітчизняній та світовій орієнталістиці, і вона знаменує
собою загальну переорієнтацію вітчизняної тюркології
від кількісного накопичення джерельного матеріалу
до комплексного критичного аналізу наявної в ньому
інформації. Визначення інформаційного потенціалу
джерельного матеріалу, наявного в проаналізованих
автором писемних документах, надає можливість
врахувати в наукових дослідженнях з історії козацько–
гетьманської України не лише внутрішні чинники її
історичного розвитку, але також і зовнішні аспекти
подій та явищ, які відбувалися в Україні впродовж
визначеної історичної доби. Адже розгляд цих подій
і явищ в системі тогочасних міжнародних відносин
у Центральній і Східній Європі та в Причорномор’ї
має привернути увагу до розуміння унікальності
геополітичного розташування України поряд зі сталими
цивілізаційними ознаками країн Заходу і Сходу.
Продуктивність такого підходу в дослідницькому
пошуку автора цієї наукової праці виявляється у
можливості простежити динаміку розвитку окремих
історичних явищ у їх просторовому вимірі: адже події
визвольної боротьби українців проти гноблення з боку
Речі Посполитої неабияк впливали на зовнішню політику
не лише такої великої держави, як Висока Порта з її
придунайськими та причорноморськими володіннями,
але також Московського царства і державного утворення
династії Габсбургів.
Наукова праця Ф. Туранли сприяє усвідомленню
унікальності шляху історичного розвитку України
як своєрідного історичного феномена, що взаємодіяв
одночасно з тюркською мусульманською і європейською християнською цивілізаціями. Завдяки джерелознавчому опрацюванню оригінальних текстів
офіційних документів османсько–турецької держави
дослідник спромігся визначити нашарування зовнішніх
міжцивілізаційних суперечностей стосовно України.
Такий науковий здобуток уможливив обґрунтування
сутності зовнішньополітичних рушійних чинників,
що мали вплив на історичний розвиток української
козацько–гетьманської держави. Зокрема, аналіз
характеру взаємин між названою державою та Високою
Портою виявив сумісність зовнішньополітичних
інтересів обох держав у Центральній і Східній Європі
та в Причорномор’ї. Отже, для характеристики
зазначеної монографії доцільно визначити два аспекти
дослідницької позиції: 1. Запровадження цивілізаційного
підходу до джерелознавчого опрацювання османсько–
турецьких писемних документів другої половини
другої половини XVI ст. – першої чверті ХVIII ст.;
2. Обґрунтування тогочасних подій і явищ, які відбулися
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в Україні, як складових системи міжнародних відносин
у Східній Європі та Причорномор’ї.
У розділах своєї наукової праці, які присвячені
аналізу відображеної в повідомленнях османсько–
турецьких писемних документів динаміки розвитку
відносин Високої Порти з козацько–гетьманською
Україною Ф. Туранли виявив, що на початковому етапі
національно–визвольної боротьби українців проти
Речі Посполитої гетьман Богдан Хмельницький був
прихильним до створення військово–політичного союзу
з Високою Портою і з Кримським ханством, але аж ніяк
не з Московським царством. Втім, той самий політичний
діяч урешті решт уклав «Переяславську угоду», яка
зумовила переорієнтацію північно–чорноморського
зовнішньополітичного вектора Османської імперії та
Кримського ханства на встановлення союзницьких
відносин з природнім супротивником України, тобто з
Річчю Посполитою. У такий спосіб автор монографії
надихнув істориків до переосмислення зовнішньої
політики України в період її національно–визвольної війни
проти Речі Посполитої. Зважаючи на те, що на наш час
це питання не було предметом дослідження в українській
історичній науці, ми лише можемо висловити наступні
версії: 1. Б. Хмельницький вважав Московське царство
за більш сильного союзника у боротьбі України з Річчю
Посполитою, ніж Висока Порта; 2. Імовірними є також
сподівання на те, що союз козацько–гетьманської України
з Московією міг бути противагою не лише протекторату
Високої Порти щодо України, але й агресивній політиці
відносно неї з боку Речі Посполитої.
Із аналізу інформації османсько–турецьких писемних документів щодо розвитку відносини козацько–
гетьманської України з Високою Портою в третій
чверті XVIІ ст., виявляється, що, незважаючи на
укладання «Переяславської угоди» з Московським
царством у часи правління гетьмана Івана Виговського,
продовжив своє існування військово–політичний союз
козацько–гетьманської України з Кримським ханством.
Найбільшого свого розвитку процес відходу України
від зовнішньополітичного курсу, спрямованого на
зближення з Московією, досяг у період гетьманату
Петра Дорошенка, який у 1669 році визнав протекторат
Османської імперії. На думку Ф. Туранли, ця інформація
засвідчує той факт, що політика Високої Порти у третій
чверті XVIІ ст. сприяла запобіганню експансіоністським
прагненням Речі Посполитої і Московії стосовно
України, та політичному об’єднанню українських земель
у межах єдиної держави. Ми, у свою чергу, вважаємо, що
ця політика значно відтермінувала час втрати козацько–
гетьманською Україною своєї самостійності.
Поданий у монографії аналіз інформації османсько–
турецьких писемних документів щодо явищ і подій
останньої чверті XVIІ – першої чверті XVIІІ ст. засвідчує
той факт, що у означений час відбулися значні зміни у
міжнародних відносинах поміж країнами геополітичного
«квадрата», сторонами якого були Україна, Висока Порта,
Річ Посполита і Московське царство. Якщо на початку
того історичного періоду військово–політичний союз
козацько–гетьманської України з Високою Портою був
перешкодою в реалізації намагань Московського царства
і Речі Посполитої розділити її поміж собою, то у середині
70–х років XVIІ ст. відбулося визнання гетьманом Петром
Дорошенком протекторату московського царя. Зважаючи
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на те, що цей вчинок відбувся в умовах наступу війська
Московського царства на українські землі, у вітчизняній
і турецькій історичній науці переважною є точка зору
(котрої дотримується і Ф. Туранли), згідно з якою згадана
подія була спричинена посиленням тиску на Україну з
боку Московського царства внаслідок неспроможності
Османської імперії бути гарантом самостійності козацько–
гетьманської України, позаяк військово–політичні
позиції у цієї держави у Причорномор’ї стали відчутно
слабкішими. Втім, згідно з повідомленнями османсько–
турецьких писемних документів, Чигиринська війна
османсько–кримськотатарської армії проти Московського
царства, яка відбулася у 1678 році, закінчилася
підписанням Бахчисарайського мирного договору,
який фактично став поновленням укладеної у 1672
році Бучацької мирної угоди. Реальним же свідченням
ослаблення військово–політичних позицій Османської
імперії у Північному Причорномор’ї стала її поразка у
війні з державами «Священного союзу» (Річ Посполита,
Габсбурзька імперія, Венеціанська держава), результатом
якої було укладання Карловецького мирного договору.
Але дана подія відбулася у 1699 році, тобто через 23 роки
після вище розглянутого вчинку гетьмана П. Дорошенка.
Отже, на нашу думку, сутність періоду вітчизняної історії,
який тривав від 1675–1676 рр. до кінця першої чверті
XVIІІ ст. визначалася суперечністю двох тенденцій у
зовнішній політиці козацько–гетьманської України,
а саме потребою реалізувати об’єктивні національні
інтереси, спрямовані на забезпечення незалежності цієї
держави, та релігійним чинником, яким передбачалося
скасувати всілякі союзницькі відносини з католицькою
Річчю Посполитою і з мусульманською Високою Портою,
а також переорієнтувати пріоритетність у зовнішньої
політики України на православне Московське царство.
Зазначимо, що посилення останньої тенденції у зовнішній
політиці України значною мірою забезпечувалося тиском
з боку Московського царства, яке перетворило релігійний
чинник на знаряддя боротьби проти незалежності
України.
Підсумовуючи результати аналізу наукового дослідження Ф. Туранли, зазначимо, що в аналізованій нами
монографії порушуються проблеми, які мають особливе
значення для дослідження як внутрішньополітичних, так
і зовнішньополітичних аспектів історичного розвитку
України у період з другої половини XVI по першу чверті
ХVIII ст. Висловлені ж нами міркування виходять за
межи безпосереднього змісту цієї наукової праці, і
мають суто рекомендаційний характер щодо здійснення
українськими істориками подальших досліджень
проблематики, пов’язаної з українсько–турецькими відносинами того часу.
Разом з цим ми вважаємо, що написання цієї
монографії, на нашу думку, є знаковою подією в
розвитку вітчизняної тюркології, тому що вона знаменує
собою перехід від досліджень окремих писемних документів до аналітико–тематичних наукових праць, які
ґрунтується на виокремленні конкретної проблематики
та її обґрунтуванні через комплексний аналіз
сукупності відомостей, що містяться в османсько–
турецьких писемних джерелах. Тому ми вважаємо за
перспективу наукової діяльності Ф. Туранли створення
фундаментального зводу повідомлень османсько–
турецьких писемних документів з історії України.
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Українська ментальність
та національно–культурна ідентичність
в історіософських рецепціях сучасного
українознавчого дискурсу
Рецензія на монографію: Калакура Я. С.
Ментальний вимір української цивілізації
/ Я. С. Калакура, О. О. Рафальський,
М. Ф. Юрій. – К.: Генеза, 2017. – 560 с.
Цьогоріч знаковою подією в національній
гуманітаристиці стало видання колективної монографії
«Ментальний вимір української цивілізації», що побачила
світ у видавництві «Генеза». Автори дослідження – учені–
історики, провідні теоретики українського історичного
пізнання Ярослав Калакура, Олег Рафальський та
Михайло Юрій. Видання підготовлено на синтезно–
парадигмальному та системно–структурному рівнях
і є логічним продовженням серії дослідних проектів
авторів, що побачили світ у 2012–2015 рр. [1–3].
Монографія присвячена висвітленню сутності
ментального виміру української регіональної цивілізації,
розкриттю її феномену, історичних витоків та основних
етапів розвитку від найдавніших часів до сьогодення.
Центральною інтенцією наукової праці є державотворче
та історично справедливе положення про те, що
«українська цивілізація, маючи локально–регіональний
і порубіжний характер, всіма своїми компонентами
історично і культурно укорінена в західноєвропейську
класичну цивілізацію, є одним з її давніх сегментів» (с. 7).
Видання має зрозумілу, логічну та наукового
обґрунтовану архітектоніку: вступ, десять розділів,
висновки, предметний та іменний покажчики. Така
структура дослідження дала змогу системно і комплексно
підійти до дослідження ментального образу української
цивілізації у категоріях системно–функціонального та
просторово–часового континууму. Таке структурування
матеріалу допомагає читачеві легко орієнтуватися
в тексті та сприймати логіку міркувань авторів.
Дослідження образу української ментальності здійснено
на основі методології цивілізаційного пізнання. Текст
видання свідчить, що автори значну увагу приділили
обґрунтуванню теоретико–методологічних позицій
дослідження, представленню історіографічного та
історіософського підґрунтя цивілізаційного осмислення
еволюції ментального образу українців. Новизною
методологічного інструментарію дослідження є поло-
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ження про пріоритет духовного по відношенню до
матеріального, думка про те, що поведінка і діяльність
індивідів та соціальних груп визначається не стільки
економічними і політичними чинниками, скільки
соціокультурними, духовними та психологічними
факторами (с. 49). Тому використання категорії
«менталітету» відкриває нові евристичні та світоглядні
перспективи для відтворення історичного процесу
формування українців, їхньої системи цінностей,
смислів і національної ідентичності.
Перші три розділи монографії мають на меті
представити розлоге тлумачення теоретичних засад і
методології дослідження ментальності. Авторами чітко
виписані концептуальні основи наукового розуміння
таких категорій як «ментальність», «ментальний образ»,
«менталітет», «етнічний менталітет» та інші, зміст яких
є базою наукового тлумачення порушеної у дослідженні
проблеми. Важливим є те, що автори розкривають
змістові особливості застосування в історичному аналізі
ментального образу українців таких методологічних
підходів: квалітативний, квантитативний, генетичний,
персоналістичний, етно–культурологічний, психолого–
етичний, археографічний та історіографічний (с. 15–
33). Монографія побудована на принципах історизму,
науковості, системності, комплексності, в ній виявляє
свою силу міждисциплінарна інтеграція, цілісність
когнітивно–семантичних структур, парадигмальність і
синергізм.
Логіка викладу матеріалу засвідчує урахування
авторами проблемно–хронологічного підходу. Розвиток
феномену української ментальності розкривається в часі
й просторі, простежуються трансформації його змісту,
модифікація й збагачення у зв’язку з національними,
релігійними, політичними та іншими процесами,
соціокультурними умовами і традиціями глобального
та регіонального масштабів. У дослідженні послідовно
розкривається формування ментальності українців
княжої доби, його розвиток за козацько–гетьманських
часів, специфіка націотворчих процесів і ментальних
трансформацій української ідентичності в імперську добу,
відродження української етноментальної ідентичності
в період Української революції, маргіналізація і
деформація менталітету українського народу в радянську
добу. Особливу увагу звернено на розвиток української
ментальності в умовах сьогодення, виявлення впливу на
цей процес суверенізації України, її посткомуністичного
реформування, а також на розкриття змісту та шляхів
протистояння новим загрозам українській ментальності
(неофеодалізм, гібридні війни, неоекспансія). Авторами
запропоновано широкі соціокультурні і ретроспективні
контексти формування образу української ментальності,
розкриті культурологічні, антропологічні, історико–
філософські, етнопсихологічні, етико–естетичні аспекти
його функціонування.
Автори послідовно розкривають процесуальність
формування українського менталітету як етнічного коду
української цивілізації. Етап зародження українського
менталітету аналізується в категоріях етнологічної
типології форм менталітету українського народу,
етногенезу, ментального виміру релігійних вірувань,
утворення
агрокультурного
суспільства,
впливу
міфологічного мислення та сакральності. Етап розвитку
українського менталітету в часи Київської, Галицько–
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Волинської та Литовсько–Руської держав розглядається
крізь призму владно–політичного менталітету, звертається увага на вплив цивілізаційних чинників
Ренесансу, Просвітництва та Модерну, на вибудовування
українського ментального образу в ранньомодерний
час. Ментальна трансформація української ідентичності
в австро–російську добу розглядається не лише в
категоріях цивілізаційної кризи та асиміляційних
процесів, але й в інтер’єрі національно–культурного
відродження та пробудження національної свідомості
українського суспільства. Акцентована увага на ролі
М. Грушевського у формуванні фундаменту наукової
концепції історії української ментальності, в якій учений
визначив такі її ознаки, як самобутність, окремішність та
органічна близькість до європейської цивілізації (с. 10).
Зібраний і систематизований авторами матеріал,
загалом, дає можливість повно і цілісно осягнути
феномен української ментальності. Змістова широта
та смислова глибина задуму повністю реалізована.
Авторам вдалося не лише представити фактичний
матеріал з теми ментальності українців, але й вписати
його в нові інтерпретаційні практики, упорядкувати
та структурувати. Різноплановість, багатовимірність
сюжетних ліній і напрямів інтерпретації виявляє
цікавість монографії широкому колу українознавців та
українофілів, науковців і викладачів історії, культурології,
філософії, політології, етнології. У монографії вдало
гармонізовані емпіричний і теоретичний матеріал, що
додає дослідженню наукової легітимації. Висновки,
що уміщені в книзі, вирізняються логічним викладом,
високим рівнем узагальнень, панорамним баченням
розвитку української ментальності, її взаємин із
регіональними чинниками.
Особливістю рецензованого дослідження є й те, що
авторам вдалося цілісно відтворити характерні риси та
ознаки української ментальності, з’ясувати специфіку
культурно–психологічних рис і національної вдачі
українців, змісту національної ідеї та національного
характеру, вибудувати колективний образ українського
менталітету. Мова йде про такі ментальні якості як
працьовитість, волелюбство, емоційність, чутливість
та інші. Особливо цінним є представлений висновок
про генетичний зв’язок української ментальності з
природно–географічним середовищем, прив’язаністю
українців до землі та хліборобства, а також про
успадкування українським етносом низки архетипів
з дохристиянських часів, візантинізму, стереотипів
імперської та радянської доби (с. 534). Представлені
узагальнення про цивілізаційний зміст української
ментальності дозволяють глибше зрозуміти проблеми
становлення української культури та шляхи зміцнення
національних засад української ідентичності.
Актуалізовані у монографії теми дослідження
дають добрий старт для порушення нових тематико–
концептуальних питань. З–поміж них – дослідження
феномену ментального простору і ментальної репрезентації, співвідношення світської і релігійної ментальності з національним характером і традиціями,
осмислення співвідношення ментальності і духовності
тощо.
Важливо відзначити й те, що рецензоване дослідження інспіроване гуманістичною ідеєю всесвітнього
універсалізму, думками про цінність, унікальність і
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неповторність кожного народу і нації. Тому цілком
справедливим видається винесення авторами в епіграф
до монографії вже давно класичних, але таких сучасних
слів українського Кобзаря «... І чужому научайтесь,
і свого не цурайтесь ...» (с. 5). Посилює практичну
цінність монографії її світоглядний потенціал. Автори
закликають до звеличення духовності, подолання
міжконфесійних колізій, орієнтації на християнсько–
гуманістичні цінності, консолідації та національної
єдності.
Ґрунтовність підходу авторів до осмислення
феномену української ментальності визначена синтезуванням широкого за обсягами пласту конкретно–
історичних та історіографічних джерел, повнотою та
аргументованістю представлених висновків. Книга
має гарну поліграфію, вона опублікована у твердій
палітурці й справляє враження добротно виконаної
праці. Вихід у світ дослідження «Ментальний вимір
української цивілізації» стало, без сумніву, помітним
внеском у справу українознавчих студій. Воно дещо
втамувало спрагу читача на відкриття нових смислів,
несподіваних інтерпретацій, успішно долучилося до
справи формування сенсоутворюючого українознавчого
простору. Текст дослідження дає змогу читачеві шукати
й експлікувати нові, досі неактуалізовані аспекти в
науковому відтворенні національно–культурного буття
титульного та націєтворчого етносу України.
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1. Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи:
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МІЖНАРОДНА ІНДЕКСАЦІЯ ЖУРНАЛУ
1. Index Copernicus (Польща) – міжнародна наукометричних база (Index Copernicus Journals Master List). Даний
сайт містить індексування, ранжування і реферування журналів, а також є платформою для наукового співробітництва
та виконання спільних наукових проектів

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

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

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

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